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MUNKATERV a 2019/2020-as tanévre  
 

 

Munkatervünk a tantestület által elfogadott, a nevelőtestületi értekezleteken elhangzott 

javaslatok, valamint az intézményegység vezetők, a szakmai munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok által benyújtott munkatervi javaslatok figyelembevételével készült. 
 

I. Az intézményegység működési feltételei 
 

1. Személyi feltételek 
 

A 2019/2020-as tanévben szakos ellátottságunk jó.  

 

13 fő gyógypedagógus kezdi meg munkáját intézményegységünkben: 

1. Borsiné Sódar Zsuzsanna – tan.ak. szakirány  

2. Sóki Dóra – ért.ak.-tanak szakirány 

3. Dombi Dorottya – tan.ak. Értak szakirány (tartós távollét) 

4. Gombkötőné Markó Erika– tan.ak. szakirány - SZIT terapeuta  

5. Hegedűs Mariann Ildikó– tan.ak. szakirány - SZIT terapeuta 

6. Sajben Mónika – tan.ak. szakirány, okleveles gyógypedagógus 

7. Tamásné Pántya Hajnalka – tan.ak. szakirány 

8. Zalai Alíz– tan.ak. szakirány (tartós távollét) 

9. Fajó János – pszichopedagógia-tan.ak. szakirány 

10. Bozsóné Budai Zsuzsanna - tan.ak. szakirány 

11. Monostori Katalin - Auti. szakirány 

12. Kovács Erika logo.szakirány 

13. Pavló Zita – tanak szakirány 

 

 

4 fő gyógypedagógiai főiskolai tanulmányokat folytat: 

1. Jakabné Szántó Ágnes  

2. Kálmánné Péli Ibolya 

3. Nórándt Péter 

4. Krizsán Márton 
 

6 fő tanító, illetve szaktanár: 

1. Jakabné Szántó Ágnes 

2. Mazurák Zoltán 

3. Nórándt Péter 

4. Priskin Ferenc 

5. Tamás József 

6. Kálmánné Péli Ibolya  

 

1 fő szociálpedagógus: 

 Reményiné Tulipán Gyöngyi 

 

3 fő szakoktató: 

1. Tóth Zsuzsanna 

2. Vaszkó János 

3. Futaki János 
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5 fő nevelőtanár: 

1. Zomborácz Zita 

2. Orbán József 

3. Sóváriné Zámbori Erzsébet 

4. Ale István 

5. Csepreghyné Bokor Zsuzsanna 

 

 

2 fő óvodapedagógus: 

1. Krizsán Márton 

2. Nagy Orsolya  

 

6 fő óraadóként foglalkoztatott pedagógus: 

1. Zámbó Ilona – tanító, ének-zene műv.terület 

2. Domonkos Illésné matematika – fizika/kémia, matematika szakos pedagógus 

3. Czakóné Varga Hajnalka – Konduktor 

4. Vaszkó János Sándorné – szakoktató 

5. Baloghné Molnár Tímea – Etika 

6. Fajó Jánosné - szakoktató 

 

 

 

Pedagógiai munkát segítők: 

 

15 fő gyógypedagógiai asszisztens: 

1. Fórisné Dajcs Anikó (1.-2. osztály segítője)  

2. Bonczné Keresztes Hajnalka (3.-4.osztály segítője) 

3. Nagy Margit (9.-10-11. évfolyamos készségfejlesztő tanulók segítője). 

4. 0,5 Csernyik Szilvia (szakiskola 9..Szg tanulók segítője) 

5. Szekerczés Róbert (éjszakás) 

6. Pótáriné Jakab Éva (kollégium) 

7. Sándorné Vígh Éva (éjszakás) 

8. Kintner Lehel (kollégium) 

9. Kolasovszki Éva – (Óvodai csoport Gyp.segítője) 

10. Kakuszina Rakonczai Éva - Dajka 

11. Kunos Anikó - (5.-6. osztály segítője)  

12. Turkus Izabella (óvoda csoport Gyp. segítője ) 

13. Forgó Szilvia (8. osztályos tanulók segítője)  

14. Kiss Imréné – Dajka 

15. Farkas Zsuzsanna – (6.-7. osztály segítője)  
 

0,5 fő ápoló: Csernyik Szilvia 

1 fő dajka: Ambrus Cintia(tartós távollét) helyett Kiss Imréné 

 

 

 

Szakembergárdánk igyekszik biztosítani a feltételeket a fejlesztő nevelésre, a gyógypedagógiai 

óvodai-, speciális általános iskolai-, szakiskolai képzés ellátására, a kollégiumi oktató-nevelő 

feladatok elvégzésére, a könyvtárosi teendők ellátására. Az intézményegységben az oktató-

nevelő munkát a Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok 

végzik. 
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A 2019/2020-as tanévben az tagintézmény-vezetői teendőket Fajó János látja el. 

Óvodai intézményegység vezetője Hegedűs Mariann Ildikó. 

 

A munkaközösségek irányítását, munkafolyamataik koordinálását az alábbi kolléganők végzik: 

1. Gombkötőné Markó Erika - általános iskolai munkaközösség vezető 

2. Futaki János- szakiskolai munkaközösség vezető 

3. Orbán József - kollégiumi munkaközösség vezető. 

 

 

Változások a személyi feltételek területén:  

 
Az intézmény üres státuszhelyei, pedagógus álláshelyek betöltésre várnak: 

Két kolléganő jelenleg tartós távolléten van. 

Az osztályfőnöki teendőket a következő pedagógusok látják el:  
 

 Általános iskola 

osztályfok osztályfőnök osztályt segítő tanár 

 1.-2. Pavló Zita Fórisné Dajcs Anikó 

3.-4. Jakabné Szántó Ágnes  Bonczné Keresztes Hajnalka 

5.-6. Nórándt Péter Kunos Anikó 

6-7. Gombkötőné Markó Erika  Farkas Zsuzsanna 

8. Hegedűs Mariann Ildikó Forgó Szilvia 

 

 Speciális szakiskolai képzés 
 
 

osztályfok osztályfőnök 

osztályt segítő 

tanár Szakma 

9.E Fajó János  szakmai előkészítő osztály 

9.SZG Sajben Mónika Csernyik Szilvia számítógépes adatrögzítő 

10.SZG Priskin Ferenc  számítógépes adatrögzítő 

9.-10.CS 
Bozsóné Budai 

Zsuzsanna 

 

 családellátó 

9.K-10.K 
Borsiné Sódar 

Zsuzsanna 

 
kerti munkás 

9.B-10.B Tóth Zsuzsanna  bőrtárgy készítő 

9.-10.-11. 

.KSSZI 

Tamásné Pántya 

Hajnalka 

Nagy Margit 

Készségfejlesztő Iskola 

 

 Kollégiumi csoportvezető pedagógusok 
 

Név tanulócsoport 

Zomborácz Zita 1. 

Csepreghyné Bokor Zsuzsanna 2. 

Ale István 3. 

Sóváriné Zámbori Erzsébet 4. 

Orbán József 5 
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Feladataink a személyi feltételek területén 
 

1. A kötelező munkavédelmi, tűz és balesetvédelmi oktatás megtartása. 

Felelős: központilag kijelölt személy 

Határidő: 2019. augusztus 30. 

 

2. A munkaköri leírások elkészítése, aktualizálása, illetve aláíratása.  

Határidő: 2019. szeptember 27. 

Felelős: Intézményvezető, tagintézmény-vezető, szakmai munkaközösség vezetők 

 

3. A pedagógusok a tanév során munkaidejük felhasználását munkaidő nyilvántartó lapon 

vezetik. A hónap végén a nyilvántartó lapot aláírva, ledátumozva a követő hónap 3. 

munkanapjáig ellenőrzésre átadják munkaközösség vezetőiknek, akik ellenőrzés után 

minden hónapot követő 5. napig további ellenőrzésre átadják tagintézmény-vezetőnek. 

Határidő: minden hónap utolsó munkanapja 

Felelős: minden pedagógus, munkaközösség vezetők 

 

A vezetők az elektronikus napló és a helyettesítési rend alapján ellenőrzik a nyilvántartó 

lapot, amit aláírásukkal igazolnak, majd eljuttatják a szakmai igazgatóhelyetteshez. 

Határidő: minden hónap 10. napja 

  Felelős: munkaközösség vezetők, tagintézmény-vezető 

 

4. Pedagógus igazolványok érvényesítése 

Felelős: gazdasági iroda 

Határidő: szükség szerint 

 

5. Aktuális üres álláshelyek meghirdetése, megfelelő végzettségű szakember alkalmazása. 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: szükség szerint, folyamatos 

 

6. A tanulók statisztikai adatainak nyilvántartási rendszerbe történő rögzítése, aktualizálása, 

ellenőrzése 

  Felelős: osztályfőnökök, munkaközösség vezetők 

  Határidő: 2019. szeptember 20. 

 

7. A tanulók és pedagógusok adatainak elektronikus nyilvántartási adatbázisba (KIR, 

adatbázis) történő rögzítése, aktualizálása, ellenőrzése 

  Felelős: iskolatitkár 

  Határidő: folyamatos 
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2. Tárgyi feltételek 

 
a) Óvoda 

 

A 2019/2020-as tanévet tiszta, rendezett környezetben kezdhetjük. 

 

Intézményünkben az oktatás, a szakképzés tárgyi feltételei adottak, ezek fejlesztése 

folyamatosan, a követelményeknek és elvárásoknak megfelelően történik. 

 

 
A 2019/2020-as tanévben a terembeosztás a következő 

 osztály épület terem   

 Központi épület 

emelet 

régi szárny 

 

KSI – Bolti és 

árufeltöltő 

gyakorlati terem 

510 

  

Demonstrációs 

gyakorlati 

terem- 

Családellátó 

511 

KSI –Teakonyha 

-508 

 

emelet 

régi szárny 

 

Auti Fejlesztő 

terem 513  

földszint 

régi szárny 

SZIT  

fejlesztő szoba 

210 

 Központi épület 
új szárny – 

emelet  
Logopédia - 114 

Óvodai csoportszoba 

(Micimackó csoport) 
Központi épület új szárny 023 

Óvodai csoportszoba 

(Napocska csoport) 
Központi épület új szárny 026 

Óvodai fektetőszoba Központi épület új szárny 024 

Óvodai öltözőszoba Központi épület új szárny 027 

1.-2. Központi épület régi szárny 208 

3.-4. Központi épület régi szárny 203 

5.-6. Központi épület új szárny 028 

6.-7. Központi épület új szárny 025 

8. 
 

szakiskola 

 

emelet 

 

14 

DÖK-Közösségi 

terem 

szakiskola 
emelet  11 

9.E szakiskola emelet 13 

9.B-10.B Bőrtárgy 

készítő  

 

szakiskola 

 

földszint 

 

02 

9.Számítógépes 

Adatrögzítő 

Központi épület 

(9.Szg) 
emelet 112 gyakorlat 
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10.Számítógépes 

Adatrögzítő 

Szakiskola 

(10.Szg) 
emelet 15 gyakorlat 

9.-10.CS - 

családellátó 

Központi épület régi szárny 209 gyakorlat 

Központi épület régi szárny 209 gyakorlat 

9.K – kerti m. 

10.K – kerti m. 

szakiskola emelet 12 elmélet  

szakiskola földszint 03 gyakorlat 

9-12. KSSZI 

Központi épület földszint 201 
elmélet / 

gyakorlat 

Központi épület földszint 211 
elmélet / 

gyakorlat 

 

 

Az AV-eszközök tárolása 
 

 az informatikai tanteremben történik, karbantartásuk folyamatos.  

 az AV-eszközök órára történő előkészítése és használat utáni visszaszállítása a 

mindenkori szaktanár feladata. 

 Az AV-eszközzel nem ellátott termekben az eszközök használatának igényét a kollégák a 

munkaközösség vezetőknél jelezzék. 

 Feladat: a központi épületben informatika termének vetítésre kész állapotban tartása. Itt 

lehetőség nyílik a pedagógusoknak a tanórai anyagokkal kapcsolatos DVD oktatási 

anyagok bemutatására, a folyamatos internet elérés pedig a világhálón fellelhető oktatási 

anyagok órai tananyagként való felhasználását biztosítja. 

 Egy fénymásoló segíti az oktató-nevelő munkát, melynek karbantartása szükségszerűvé 

vált. 

 Egy nyomtató segíti az oktató-nevelő munkát, melynek karbantartása szükségszerűvé 

vált. 

 A tankönyvek beszerzését/utánrendelését Borsiné Sódar Zsuzsasnna, valamint Mazurák 

Zoltán végzi. Az idei tanévben minimális mennyiségű tankönyvet rendeltünk, a készleten 

lévő könyvtári állomány elegendő. 

 

 

Feladatok: 

 

1. Az osztályok és csoportok létszámainak és az órarend figyelembevételével terembeosztás 

elkészítése, az osztálytermek előkészítése, a szaktantermek használatának koordinálása, 

órarendkészítés. 

Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szakoktatók, szaktanárok, 

tagintézmény vezető 

Határidő:  

osztálytermek előkészítése: 2019. augusztus 30. 

órarendkészítés: 2019. szeptember 02. 

terembeosztás véglegesítése: 2019. szeptember 13. 

 

2. Az iskola épületének, környezetének, tárgyi eszközeinek fokozottabb óvása, rendben 

tartása, rendeltetésszerű használatának felügyelete. 

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, nevelőtanárok 

Határidő: folyamatos  
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3. Az iskola környezetének, tisztaságának felügyelete, az épület állagának megóvása, az 

adott karbantartási munkák koordinálása, valamint az intézmény takarékos, ugyanakkor 

racionális működtetése. 

Felelős: munkaközösség vezetők, minden munkavállaló 

Határidő: folyamatos 

 

4. Tárgyi feltételeink javítása: a szaktantárgyak oktatásához szükséges szakmai eszköztárak 

bővítése (szakkönyvek, szakanyagok, oktatási CD-k DVD-k, szoftverek) a rendeletben 

előírt eszközjegyzéknek megfelelően és a Fenntartó által elfogadott ütemterv szerint. A 

szaktantermek és szakműhelyek technikai állományának állandó fejlesztése.  

Taneszközök, oktatási segédanyagok igényfelmérése és írásban történő benyújtása az 

iskolavezetés felé. 

Felelős: szakoktatók, szaktanárok, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2019. október 15., ill. a pályázati határidők betartása 

 

5. A tárgyi eszközök, oktatási segédeszközök, segédanyagok iskola épületéből történő 

elvitele igazgatói engedélyeztetéshez kötött. Az eszközigény bejelentése a tagintézmény 

vezetőnél történik. Az átadás-átvétel írásbeli rögzítésre kerül, engedélyeztetése az 

igazgató által a Titkárságon keresztül zajlik.  

Felelős: titkárság, tagintézmény vezető, intézményegység vezető 

Határidő: folyamatos 

 

Az intézményi telefonvonal szigorúan csak az iskolai ügyek intézésére használható, 

magántelefonok bonyolítására nincs lehetőség. 

 

6. Pályázatokkal kapcsolatos koordinációs munka elvégzése, pályázatfigyelés. 

Felelős: Tagintézmény-vezető, nevelőtestület tagjai 

Határidő: folyamatos 

 

7. Tankönyvek rendelése, beszerzése, kiosztása aktuális rendeleteknek megfelelően.  

Felelős: a tankönyvfelelős 

Határidő: rendelet szerint 

 

8. Tankönyvrendelés elkészítése, ezzel egyidejűleg az iskolán belüli tankönyvterjesztéssel 

kapcsolatos feladatok ellátása 

Felelős: tankönyvfelelős 

Határidő: rendelet szerint 

 

9. A számítástechnikai szaktantermek szabályozott működtetése, terembeosztás elkészítése. 

Számítástechnikai taneszközök beszerzésének koordinálása, a szakképzés taneszközeinek 

biztosítása.  

Felelős: munkaközösség vezetők, rendszergazda 

Határidő: értelemszerűen 

 

10. A számítástechnikai eszközök használati rendjének leszabályozása, annak a dolgozók felé 

és a tanulók felé való ismertetése.  

Határidő: 2019. szeptember 13.  

Felelős: munkaközösség vezetők, szaktanárok, rendszergazda 

 

11. Minden tanítási napon minimum egy alkalommal az érintett munkavállalók kötelesek 

ellenőrizni a beérkezett e-mailjeiket. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: érintett munkavállalók 

 

12. Sporteszközök korszerűsítése, javítása illetve beszerzése, főként pályázati úton.  

Felelős: szaktanárok, munkaközösség vezetők 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

13. A 2019/2020. évi pályázati kötelezettségek teljesítése 

Felelős: tagintézmény vezető, aktuális pályázatírók 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

c) Kollégium tárgyi feltételei 

 

A 2019/2020-as tanévben az iskola kollégiumi épületére vonatkozóan a tárgyi feltételek adottak, 

bár a berendezések a halasztott felújítás és csere következtében egyre elhasználtabbak.  

A kollégium bútorzata felújításra szorul. Az előző tanévben a kollégiumi ágyak javarészét 

kicseréltük. A vizesblokk felújítása időszerű feladat, pályázati források figyelése folyamatos. 

A kollégium és a mosdóhelyiségek nagytakarítása a nyár folyamán megtörtént.  

Felelős: kollégiumi munkaközösség vezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Feladataink 

 
1. A kollégium ésszerű, takarékos üzemeltetése.  

Felelős: kollégiumi munkaközösség vezető, nevelőtanárok, gyermekfelügyelők 

Határidő: folyamatos 

 
2. A kollégium szükséges oktatási anyagainak elérése biztosított: könyv ellátását az 

intézmény iskolai könyvtára biztosítja. Információs pont elérése az iskolai részlegen 

minden tanuló számára biztosított, kollégium internet ellátottságának kiépítése indokolt 

lenne. 

Felelős: kollégiumi munkaközösség vezető 

Határidő: folyamatos 

 
3. A kollégium berendezései, bútorzata rendeltetésszerű használatának felügyelete, 

ellenőrzése – lehetőség szerint cserélése, a kollégiumos diákok komfortérzésének 

növelése 

Felelős: kollégiumi munkaközösség vezető, kollégiumi nevelők 

Határidő: folyamatos 

 

4. A kollégium technikai felszereltségének javítása, kollégium AV-eszköz állományának 

megóvása, rendeltetésszerű használata. – lehetséges bővítése 

Felelős: kollégiumi munkaközösség vezető, nevelőtanárok, gyermekfelügyelők 

Határidő: folyamatos 
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5. A kollégium bútorzatának, felszereltségének további fejlesztése főként pályázati 

forrásból.  

Felelős: Intézményvezető, gazdasági vezető, kollégiumi munkaközösség vezető 

Határidő: folyamatos  

 

6. A sportudvar szabályszerű működtetése. 

Felelős: testnevelő tanárok, nevelőtanárok 

Határidő: folyamatos 
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II. Az intézmény működésének belső feltételei 

 
Iskolánk belső működési feltételeinek alapja 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2016/2017-esrendjéről 

 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában 

működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával 

összefüggő intézkedésekről 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről 

 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 

 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben tárgyú 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 

 3/2002.(II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 

 Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. 

A fenti törvények valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűzvédelmi-, munkavédelmi-, és 

balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára 

kötelező. 
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A működés színterei:  

 Szakmai munkaközösségek 

 Közalkalmazotti Tanács 

 Diákönkormányzat 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 Szülői Közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei. 

 

A tagintézmény vezető, az intézményegység-vezető, a munkaközösség vezetők és a pedagógusok 

munkaköri feladatai külön munkaköri leírással szabályozottak, melyek összhangot képeznek 

a belső működés feltételeit szabályzó törvényekkel, jogszabályokkal.  

 
 

Feladataink 

 

1. A többször módosított Köznevelési Törvény, a vonatkozó rendeletek 2019/2020-as 

tanévre vonatkozó feladatainak végrehajtása, végrehajtatása. 

Felelős: tagintézmény vezető, intézményegység vezető, minden dolgozó 

Határidő: folyamatos 

 

2. A kollégium munkarendjének elkészítése, illetve megfelelő módosítása a diáklakókkal 

történő megismertetése, annak írásbeli rögzítése. 

Felelős: munkaközösség vezető, kollégiumi nevelők, kollégiumi Diákbizottság 

Határidő: 2019. szeptember 27. 
 

3. Rendszeres munkaértekezletek tartása, az intézmény működésének és oktató-nevelő 

munkájának koordinálása, kollégiumban hónap első keddjén 11órától, az iskolában 15 

órától – a vezetői értekezletek alapján. 

Az információs értekezleten való részvétel kötelező. 

Felelős: intézményegység vezető, munkaközösség vezetők 

Határidő: 2019/2020-as tanévben hónap első keddje, szükség szerint 

 

4. A diákönkormányzat munkájának rendszeres ellenőrzése, DÖK diákvezető és tagok 

választása, munkaterv elkészítése.  

Felelős: Diákönkormányzat vezető tanára: Reményiné Tulipán Gyöngyi, 

Diákönkormányzat titkárai 

Határidő: folyamatos 

A Diákönkormányzat Munkatervének leadási határideje: 2019. szeptember 27. 

 
5. A Diákönkormányzat üléseinek, megbeszéléseinek koordinálása, azok írásbeli 

regisztrálása, jegyzőkönyvek készítése, iktatóba történő leadása.  

Felelős: Diákönkormányzat vezető tanára, munkaközösség vezetők 

Határidő: folyamatos 

 

6. Kapcsolattartás lehetséges kiépítése a szülőkkel, a Szülői Közösséggel, azok írásbeli 

regisztrálása, jegyzőkönyvek készítése, iktatóba történő leadása.  

Felelős: osztályfőnökök, és a munkaközösség vezetők 

Határidő: folyamatos  

 

7. A tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatok ellátása az új törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően, az adott tárgykörben szükséges dokumentumok aktualizálása. 

Felelős: Futaki János tűz-, munka-, és balesetvédelmi felelős ill. a pedagógusok, 

akik a tanulói balesetet és munkavédelmi észrevételeiket kötelesek a kollega felé 

sürgősséggel jelezni. A tűz- és munkavédelmi előírásoknak megfelelően 
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megbízással szakirányú végzettségű szakember segíti a kollega munkáját és 

felügyeli az adott szakterületet. 

A tanulói balesetek jelentése ill. regisztrációja elektronikus úton történik. 

Határidő: folyamatos  

 

A nevelő - oktató munka koordinálásának színterei:  

- vezetői értekezletek 

- tanévnyitó értekezlet 

- nevelési értekezletek (belső szabályzatok aktualizálása, továbbképzések, az oktató-

nevelő munka aktuális kérdései: törvényi változások /Kt., Kjt., Szakképzési tv./, 

minőségbiztosítás, pályázatok) 

- kollégiumi értekezletek 

- a szakmai munkaközösségi értekezletek havonta egy alkalommal 

- félévi értekezlet 

- a szakmai vizsgákat előkészítő értekezletek 

- tanévzáró értekezlet 

Felelős: tagintézmény vezető, intézményegység vezető, munkaközösség vezetők. 

Határidő: munkatervben rögzítettek szerint 
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III. A tanulók, tanulmányi munka 
 

 

Feladataink 

 

1. A tanulói hiányzások lehetséges mérsékelése, a szülőkkel kiépített közvetlen kapcsolat 

további erősítése. Mind a hiányzásokról, mind az osztályzatokról legkésőbb az adott 

hónap utolsó hetében az osztályfőnök a tanuló ellenőrző könyvének ellenőrzésével illetve 

annak révén tájékoztatja a szülőket. Az igazolatlan hiányzásról az osztályfőnök a törvényi 

szabályozásnak megfelelően köteles eljárni. Az osztályfőnökök szülői értekezleten 

felhívják a figyelmet a következőkre: 

 a szülő köteles az iskola felé jelezni a tanuló hiányzását, amennyiben a szülő ezt 

  elmulasztja, írásban fel kell szólítani kötelezettsége teljesítésére 

 a 3 nap szülő által igazolt hiányzás igénybevétele csak előzetes bejelentés 

alapján  történhet 

 

2. A jegyek ellenőrzését követően az osztályfőnök az adott hónapra vonatkozóan kéri a 

szülőt, hogy saját aláírásával jelezze az információk tudomásulvételét. 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: minden hónap utolsó munkanapja 

 

3. Az osztályfőnökök havi értesítését rendszeres munkaközösség vezetői ellenőrzés követi. 

A vezetői ellenőrzés elvégzését rögzíti az ellenőrzést végző, és aláírásával hitelesíti. A 

hiányosságokról írásbeli feljegyzést készít a tagintézmény-vezető felé. 

Felelős: munkaközösség vezetők 

Határidő: minden hónap 10. napjáig. 

A vezetői bejegyzések ellenőrzése.  

Felelős: intézményegység-vezető 

Határidő: 2019. november 12., 2019. február 11., 2019. május 13.  

 

4. Hatékony beiskolázási tevékenység. Beiskolázási program indítása, nyílt nap szervezése.  

A 2019/2020-as beiskolázási terv megvalósítása, új szakmák beindításának szakmai 

előkészítése - új OKJ kidolgozása – szaktanárok – tanévtől folyamatosan 
 

A beiskolázási program előkészítése, módosítása:  

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, munkaközösség vezetők 

Határidő: 2019. október 

A beiskolázási program végrehajtásáért felelős 

Felelős: intézményegység-vezető, munkaközösség vezetők, pályaválasztásért 

felelős pedagógus 

Határidő: 2019. szeptember-december 

Propagandaanyagok szerkesztése, készítése. 

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, munkaközösség vezetők 

Határidő: 2019. szeptember-december 

 

Részprogramok lebontása: 

 
1. Év eleji szintfelmérések. 

Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

Határidő: 2019. október 18. 

 



16 

 

2. A tehetséggondozás színterei a tehetséggondozási órák. Ezek szervezését igény szerint a 

szakmai munkaközösségek, ezen belül a szaktanárok végzik.  

Felelős: szaktanárok, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2019. szeptember 13. 

 

3. A tanulmányi munka szintjének további emelése: az osztályközösségek tanulmányi 

helyzetének havi mérése, iskolai tanulmányi versenyek szervezése- komplex tanulmányi 

versenyen való részvétel. 

Felelős: Tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezetők 

Határidő: folyamatos 

 

4. A tanulmányi munkát ösztönző, közösségi munkát elismerő jutalmazási rendszer 

kidolgozása. 

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, Diákönkormányzat 

Határidő: értelemszerűen  

 

5. Tanügyi dokumentációk ellenőrzése havonta.  

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség 

vezetők 

Határidő: folyamatos  

A vezetői ellenőrzés minden hónap 10-éig. 

 

6. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelő tanárok végzik el a testnevelés órákon, 

tanévenként két alkalommal: október, illetve május hónapban.  

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják.  

Határidő: 2019. október, 2020. április 

Felelős: testnevelő tanárok – a Pedagógiai Program alapján 

 

7. A szakképzési vizsgák szervezése, jelentkezés, vizsgák lebonyolítása, az ezzel 

kapcsolatos adminisztratív feladatok koordinálása. 

Felelős: intézményegység-vezető, munkaközösség vezető 

Határidő: 2020 január-június 
 

A jelentkezési lapok leadása 

Határidő: 2020. február 15. 

 

8. A szakképző évfolyamon tanítók és tanulók megismerik a szakképzési 

vizsgaszabályzatot, a vizsgarendet 

Felelős: szakmai munkaközösség vezető, intézményegység-vezető 

Határidő: 2020. január 

 

9. Továbbtanulásra jelentkezések előkészítése, a jelentkezések irányítása, ellenőrzése. 

Felelős: szakmai munkaközösség vezető, pályaválasztásért felelős pedagógus, a 

megfelelő évfolyam osztályfőnökei 

Határidő: 2019. december - 2020. január 

 

10. A tanulók folyamatos kollégiumi felvételével kapcsolatos előkészületi munkálatok 

lebonyolítása, a kollégiumi felvételi kérelmek begyűjtése, elbírálása, kiértesítés. 

Felelős: kollégiumi munkaközösség vezető 

Határidő: 2020. júniustól folyamatos 
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11. Kezdő évfolyamosok felvétele, tájékoztatása, beiratkozás. 

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2020. június. 
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IV. Az oktató-nevelő munka 
 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a 

pedagógus kötelessége különösen, hogy gondoskodjon a tanulók testi épségének megóvásáról, 

erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, az ismeretek tárgyilagos, többoldalú 

közvetítése. A nevelő és oktató tevékenység során figyelembe kell venni a tanuló egyéni 

képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét. A 

pedagógus kötelessége, hogy a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével 

elsajátíttassa a közösségi együttműködés szabályait és törekedjék azok betartatására. 

 

A 2019/2020-as tanévben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az oktató-nevelő munka 

hatékonyságára és minőségére.  

 
Feladatok: 

 

1. Iskolánk tanulói körében biztosítjuk a vallás- és hitoktatást a tanulói igényeknek 

megfelelően. Az igényfelmérés írásban, az ellenőrző könyvben történik. 

 Felelős: osztályfőnökök, 

 Határidő: 2019. szeptember 13. 

 

2. Az alapvető számítógépes ismeretek elsajátításának segítése. /Internet, e-mail, 

használata…/ 

Felelős: informatika tanárok, rendszergazda 

Határidő: folyamatos igényeknek megfelelően 

 

3. Pedagógiai Programunkhoz híven mindenkinek törekednie kell a reális értékelésre. Mind 

a jutalmazás, mind a fegyelmezés területén egységesnek és következetesnek kell lennünk. 

Az értékelés realitása érdekében az alábbi szabályok betartására kiemelt figyelmet 

fordítunk: 

- egy tanítási napon csak 1 témazáró dolgozat íratható 

- a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minden olyan 

tantárgyból kötelező a szóbeli felelet alapján történő beszámoltatás is, mely 
tantárgynak a szakmai vizsgaszabályzatban foglalt követelményrendszerében rögzített 

a szóbeli számonkérés formája 

- a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minden tantárgynál 

kötelező a szóbeli felelet alapján történő beszámoltatás is 

- röpdolgozat értéke 1 érdemjegy 

- témazáró dolgozat értéke 2 érdemjegy 

- a tantervi modulok, értékelése az alábbiak szerint történik:  

 megfelelt (mf) 

 jól megfelelt (jmf) 

 kiválóan megfelelt (kmf) 

 

- az iskolai évfolyamok sikeres befejezéséhez a tanulóknak teljesíteniük kell az adott 

modul minimális követelményi szintjét 

- intézményünkben a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi 

szabályok érvényesülnek:  

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség és képességfejlesztés), valamint a 

tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása 



19 

 

 a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) 

feladatokon túl a tanulók nem kaphatnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatot 

- Az egységesség érdekében a nevelőtestület javaslata alapján elégtelentől elégségesig 

1,75 értéktől, elégségestől jelesig 0,65 értéktől kötelező felfelé kerekíteni. 

Felelős: pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

 
4. A tanmenetek, munkatervek, kollégiumi csoportfoglalkozási tervek leadásának, 

elkészítésének határideje: nyomtatott és elektronikus formában: 

Felelős: Tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség 

vezetők 

Határidő: 2019. szeptember 27. 

 
5. Iskolánkban az oktató-nevelő munka sejtjei a szakmai munkaközösségek, melyek keretében 

havi rendszerességgel történik az adott tantárgyakra vonatkozó feladatok koordinálása, a 

szakmai munka irányítása. A szakmai munkaközösségek vezetői felelnek az adott 

munkaközösség megfelelő szintű működtetéséért, a munkaközösségi tagok szakmai 

munkájának segítéséért. A szakmai munkaközösség-vezető az iskolavezetés felkérésére órát 

látogat, illetve egy adott szakmai problémában, kérdéskörben véleményezési jogot gyakorol. 

A szakmai munkaközösségek éves munkatervének elkészítése az intézményi munkaterv 

alapján a módosított Pedagógiai Program figyelembe vételével.   

Leadása: a tagintézmény-vezető felé történik. 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

 
6. Az oktató-nevelő munka tervszerűen, tanmenet szerint folyik. Törekedni kell arra, hogy 

minden tanuló megfelelő ütemben fejlődjön, teljesítse az adott évfolyam előírt 

követelményeit, ugyanakkor a tehetségesebb növendékeink eljussanak tanulmányi és 

sport versenyekre és méltóképpen képviseljék iskolánkat. A Pedagógiai Program céljait 

segítő versenyeken részt veszünk. 

Felelős: minden pedagógus 

Határidő: folyamatos 

 

7. Az oktató-nevelő munkát rendszeres vezetői ellenőrző tevékenységnek kell követnie.  

    A tagintézmény vezető havi 1 óra, az intézményegység vezető és a munkaközösség 

vezetők havonta 2 óra látogatását kötelesek elvégezni. 

Az óralátogatások bejegyzése az elektronikus naplóba történik.  

Felelős: az óralátogatások ellenőrzését a tagintézmény-vezető az elektronikus 

napló bejegyzése alapján végzi.  

Határidő: 2019. november 15. 2020. február 14, 2020. május 15. 

 

8. A tagintézmény vezető, az intézményegység vezető a 2019/2020-as tanévben fokozottan 

vizsgálják: 

 a munkafegyelem alakulását, órakezdést, befejezést, 

 tanári ügyeletet, 

 a teremrend pontos betartását, az óra-, és teremcserék bejelentését, túlóra-

elszámolás határidőre való pontos elkészítését,  

 a tanári adminisztrációs fegyelem betartását /naplóvezetés, osztályzatok beírása, 

osztályzatok száma, törzskönyv, bizonyítvány, a tanulói mulasztások igazolását, a 

fegyelmi büntetések fokozatok szerinti betartását és alkalmazását. 
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9. Az óralátogatások során a vezető ellenőrzi: 

 a tanítási órák módszertani, didaktikai szervezését, a tantárgy-pedagógiai szempontok 

betartását, a korszerű szemléltetést, és az újonnan beszerzett eszközök és 

számítógépek kihasználását, a teremrendet. 

 egyéni bánásmódot, egyéni tanulási haladási tempó biztosítását 

 az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál, a lehetőségek szerinti 

differenciálás alkalmazását 

 az óratartó tanár stílusát, beszédmodorát, dinamizmusát, kapcsolatát a tanulókkal, 

 a munkaetikai normák és szabályok betartását, 

 a tanulók jogait szabályozó rendelkezések betartását 

 a kezdő pedagógusok munkavégzését 

 

 Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség 

vezetők 

 Határidő: folyamatos 

 

10. A Továbbképzési Programnak megfelelően biztosítani kell továbbképzéseken való 

részvételt. 

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség 

vezetők 

Határidő folyamatos 

 

11. Statisztikai adatok, dokumentumok (naplók, ellenőrzők, anyakönyvek) havi ellenőrzése, 

észrevételek az adott elektronikus naplóban, jegyzőkönyvben való rögzítése mind az 

általános iskola, mind a szakképzés, mind a kollégium területén.  

Felelős: Tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség 

vezetők,  

Határidő: minden hónap 10. napjáig 

 

12. Statisztika elkészítése: 

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség 

vezetők 

Határidő: 2019. október, az előírásnak megfelelően 

 
13. Az osztályfőnöki órák tervezésében komplexitásra kell törekedni.  

 A 2019/2020. tanév kiemelt feladata az ifjúságvédelmi/egészségvédelmi órák 

megtartása /pl. preventív előadások szervezése/. 

Felelős: koordináció: munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, szakfeladat 

felelős pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Végrehajtás a tanév folyamán 

 

14. A tanulók munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatása a tanév elején osztályfőnöki órák 

keretében történik, regisztrálásuk az elektronikus naplóba történik.  

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: 2019. szeptember 2. 
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15. Az ifjúságvédelem és egészségvédelem, valamint a tanulói balesetvédelem tárgykörében 

fokoznunk kell a preventív tevékenységet, így pl. előadások szervezésével személyi 

higiénia, szexuális felvilágosítás, "AIDS"-ellenes, Drog-ellenes tárgykörökben. 

Különösen nagy figyelmet kell fordítanunk mind fizikailag mind szellemileg, mind pedig 

szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeink nevelésére, oktatására. Az osztályfőnökök 

jelezzék az ifjúságvédelemért felelős tanár felé az adott problémákat.  

Felelős: gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ápoló 

Határidő: folyamatos 

 
16. A szakképzési évfolyamokon a gyakorlati képzés szervezése, felügyelete.  

Felelős: munkaközösség vezető 

Határidő: folyamatos 

 

17. Az iskolai könyvtár használatának fokozása. A könyvtár állományának fejlesztése az 

adott lehetőségekhez mérten. Az állományfejlesztésben fontos szerepet tölt be a tartós 

használatú tankönyvek beszerzése. Nagy figyelmet kell fordítani a könyvek pontos 

állományba vételére, névre szóló kiadására, nyilvántartására és az év végén történő 

visszavételezésre. Minden tanuló tagja az iskolai könyvtárnak. 

Felelős: Borsiné Sódar Zsuzsanna pedagógus, osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Határidő: folyamatos 

Beiratkozás: 2019. szeptember 13. 

Tartós könyvek kiadása: 2019. szeptember 27-ig. 

 

18. A diákok tanulási moráljának erősítése, új tanulási módszerek megismertetése, a 

diákjaink intézményi fegyelmének javítása fontos feladatunk. 

A tanulók életvitelében az általános műveltséget tükröző magatartásformák 

domináljanak. Célunk egészséges lelkületű személyiségek nevelése, akik az élet 

kihívására rugalmasan választ adó diákok, megfelelő önismerettel, kitartással 

rendelkeznek, kötelességtudóak és felelősséget éreznek önmaguk és környezetük iránt 

egyaránt. A zavart magatartásformákat korrigálnunk kell. 

Felelős: minden pedagógus 

Határidő: folyamatos 

 

19. A diákok társadalmi ismeretének, állampolgári jogainak és kötelességeinek megismerése 

fontos feladatunk. 

Célunk, hogy minden tanulónk, korosztályos sajátosságainak figyelembe vételével 

ismerkedjen meg a közigazgatási rendszer egy-egy szegmensével, ezáltal 

kötelességtudóak legyenek és felelősséget éreznek önmaguk és környezetük iránt 

egyaránt.  

Felelős: minden pedagógus 

Határidő: folyamatos 

 

20. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét aktivizálni kell, el kell készíteni a 

Diákönkormányzat éves munkatervét, a szakfeladat-felelősöket ki kell jelölni.  

Felelős: DÖK – vezető 

Határidő: 2019. szeptember 27. 

 

21. A tanulói baleseteket pontosan regisztrálni kell, és elektronikus formában jelenteni kell 

Az intézmény iskolaorvosa Dr. Szikszai József. Az intézményi ápoló feladata, hogy az 

iskolaorvossal egyeztetve szervezze tanulóink köznevelési törvényben előírt és a 

házirendben is rögzített egészségügyi szűrését.  
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Felelős: munkaközösség vezetők, iskolatitkár, védőnő 

Határidő: folyamatos 

 
22. A Pedagógiai Programban rögzített egészségnevelési program és környezetnevelési 

program megvalósítása, a tanórán kívüli évfolyamonként tervezett programok 

lebonyolítása. A tanulók egészséges életmódra nevelése, környezetvédelemre nevelése. 

Biztosítanunk kell a rendszeres testedzést. Aktívan részt kell venni a megyei, területi 

sportversenyeken. A házi bajnokságok szervezésére továbbra is nagy hangsúlyt kell 

fektetni. 

Felelős: szaktanárok 

Határidő: folyamatos 

 

23. A Kollégium tevékenységét az iskolai házirendre és munkatervre épülő külön munkaterv 

szabályozza a Köznevelési törvény rendelkezéseivel összhangban. Elsődleges feladat, 

hogy a Kollégium lakói számára meg kell teremteni a zavartalan tanulmányi munka 

feltételeit: 

 fegyelmezett szilenciumi rend 

 korrepetálások 

 felkérdezések, ellenőrzések révén fokozni a tanulmányi teljesítményt. 

 Gondoskodni kell a Kollégium lakóinak nyugalmáról, szabadidejük hasznos 

eltöltéséről /szabadidős és sportprogramok szervezése/. 

 A kollégium kiemelt feladata az egészséges személyiség kialakítása, önálló életvitelre 

felkészítés. Ennek keretén belül az alapvető személyes higiénés normák ismertetése, 

annak betartatása - életkori élettani sajátosságok figyelembe vételével, egészséges 

életmódra nevelés keretén belül a sportolási lehetőségek biztosítása valamint az 

egészséges étkezési szokások kialakítása. 
 

24. Az intézményi ügyelet rendje szabályozott. Az ügyelet irányítása, ellenőrzése, beosztása. 

Felelős: munkaközösség vezetők 

Határidő: folyamatos 

 

25. Az étkezés felügyeletét a kijelölt ügyeletes nevelők látják el.  

Az étkeztetés egységesen 12.45-kor kezdődik, és 13.05 órakor zárul. 

Felelős: ebédeltetős ügyeletes nevelők 

Határidő: folyamatos 
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VI. Az iskola kapcsolatai 
 

Az iskola kapcsolatteremtésének színterei, módja: 

 

1. A szülői közösséggel működik a kapcsolattartás. Fórumai: közvetlen kapcsolattartás a 

szülők és pedagógusok között, összevont szülői értekezletek. Tanévenként 2 alkalommal 

tartunk szülői értekezletet. 

Felelős: Tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, osztályfőnökök, 

szülői közösség vezető 

   Határidő: 2019. szeptember 2. 2020. január 28-február 1. 

 

2. Alapvetően törekednünk kell a Fenntartóval jó kapcsolat kiépítésére, összehangolt 

együttműködésre, rendszeres, nyílt, kölcsönös tájékoztatásra. 

Fórumai:  

- vezetői konzultációk 

 Felelős: Tagintézmény-vezető, Intézményegység vezető, minden 

intézményi dolgozó 

 Határidő: folyamatos 

 

3. A helyi és a környező általános iskolákkal, oktatási intézményekkel, gyermekvédelmi 

intézményekkel, Gyermekjóléti Szolgálatokkal, Gyámhivatalokkal kialakult 

kapcsolatainkat tovább ápoljuk, koordináljuk az általános iskolákban és az 

intézményünkben folyó nevelő-oktató munkát. 

 Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető az összes pedagógus 

 Határidő: folyamatos 

 

4. Szorgalmazzuk a mezőkovácsházi, orosházi, gyulai és békéscsabai járások általános 

iskoláival a szakmai együttműködést.  

  Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető 

  Határidő: folyamatos 

 

5. Szorgalmazzuk a környező önkormányzatok támogatásának megnyerését. 

  Felelős: igazgató, tagintézmény-vezető, intézményegység vezető 

Határidő: folyamatos 

 

6. Fontos feladat a helyi és környező intézményekkel, gazdálkodó egységekkel, 

vállalkozókkal, alapítványokkal a hatékony kapcsolat fenntartása. /szponzori 

támogatások keresése, gyakorlati képzésű helyek lehetőségeinek szélesítése, végzőseink 

elhelyezkedésének segítése/ 

  Felelős: iskolavezetés 

  Határidő: folyamatos 

 

7. Polgárvédelmi Parancsnoksággal és a Vöröskereszt helyi és megyei szerveivel, 

Rendőrséggel meglévő kapcsolat fenntartása. Iskolatípusunknak meghirdetett 

versenyeken való részvétel. 

  Felelős: Tagintézmény-vezető  

  Határidő: folyamatos 

 

8. Intenzív kapcsolatfenntartás az Emberi Erőforrások Minisztériumával, Vidékfejlesztési 

Minisztériummal, a Kormányhivatallal, a Megyei irányító szervekkel, a Békés Megyei 

Tudásház és Könyvtár, valamint a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. 



24 

 

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség 

vezetők 

  Határidő: folyamatos 

 

9. Élő kapcsolat kialakítása a helyi egészségügyi szervekkel /napi orvosi vizsgálatok, 

folyamatos egészségügyi ellátás, tüdőszűrés, pályaalkalmassági vizsga, ellenőrző 

egészségügyi vizsgálatok/ és a rendőrséggel.  

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, ápolónő 

  Határidő: folyamatos 

 

10. Kapcsolattartás a Vis Medica intézményével – kötelező orvosi szűrések elvégzése a 

dolgozók körében. 

Felelős: ápolónő 

Határidő: folyamatos 

 

11. Kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnői hálózattal – tanulói egészségügyi szűrések 

megszervezése, lebonyolítása 

Felelős: ápolónő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Határidő: folyamatos 

 
VII. A 2019/2020-as tanév rendezvényei 

 

1. Tanévnyitó ünnepély 

   Felelős: Sajben Mónika 

   Határidő: 2019. szeptember 2.  900 

 

2. Szülői értekezlet 

   Felelős: Osztályfőnökök 

   Határidő: 2019. szeptember 2.  0930 

 

 

3. ERASMUS-pályázat összefüggő gyakorlat 

Felelős: Szakoktatók 

    Határidő: 2019. szeptember 23-október 14. 

 

4. Pályaválasztási Vásár - Békéscsaba 

Felelős: Futaki János 

    Határidő: 2019. Október 2. 

 

5. Megemlékezés október 6.-áról 

Felelős: Tamásné Pántya Hajnalka, Tamás József 

   Határidő: 2019. október 4.   1000 

 

6. Őszi kirándulás Óvoda 

 Felelős: Óvodapedagógus 

 Határidő: 2019. október 12-ig 

 

7. Szépíró verseny 

 Felelős: Nórándt Péter, Kálmánné Péli Ibolya 

 Határidő: 2019. október 8. 
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8. Megemlékezés október 23.-áról 

Felelős: Mazurák Zoltán, Borsiné Sódar Zsuzsanna 

    Határidő: 2019. október 22.   1000 

  

 

9. Nyílt nap az általános iskolások, szakiskolások számára 

Felelős: pedagógusok 

    Határidő: 2019. november 20. 0900 

10. Szalagavató Bál 

Felelős: Tóth Zsuzsanna, Borsiné S. Zsuzsanna, Bozsóné B. 

Zsuzsanna 

Időpont: 2019.november 28. 

 

11. Mikulás nap 

   Felelős: Kollégium 

    Határidő: 2019.dec. 05 

 

12. Ovi Mikulás   Felelős: Óvoda       

   Határidő: 2018.dec.06 

 

13. Adventi projektnap - Karácsonyi ünnepség 

Felelős: Kálmánné Péli Ibolya, Nórándt Péter, Reményiné Tulipán 

Gyöngyi 

Határidő: 2019. december 20. 

 

14. Szülő-pedagógus kerekasztal megbeszélés Óvoda 

   Felelős: Óvodapedagógus 

   Határidő: 2020. január második hetétől folyamatosa 

 

15. Óvodai Farsang 

                                   Felelős: Óvónők 

                                   Határidő: 2020. február 7. 

 

16. Iskolai Farsang 

 Felelős: Priskin Ferenc, Reményiné Tulipán Gyöngyi, Sóki Dóra 

    Határidő: 2020. február 13. 

 

 

17. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

                                   Felelős: Osztályfőnökök 

                                   Határidő: 2020. február 21. 

 

 

 

 

18. Pénz 7, Pénzügyi és vállalkozási témahét  

   Felelős: Tóth Zsuzsanna       

   Határidő: 2020.március 2-6. 
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19. Komplex tanulmányi verseny felkészülés 

Felelős: Kálmánné Péli Ibolyam Priskin Ferenc, Tamásné Pántya 

Hajnalka, Bozsóné Budai Zsuzsanna, Domonkos Illésné 

    Határidő: folyamatos 

 

20. SZIN-Te Kulturális Összejövetel – Felelős: DÖK, Nórándt Péter, Kálmánné Péli Ibolya, 

Reményiné Tulipán Gyöngyi 

     Határidő: 2020.március 2. 

 

21. Megemlékezés március 15.-éről 

Felelős: Tamás József, Jakabné Szántó Ágnes, Tamásné Pántya 

Hajnalka 

    Határidő: 2020. március 13. 1000 

 

22. Óvodai Szakmai nap – Felelős: Óvó-gyógypedagógus     

    Időpont: 2020. március 
 

 

23. Digitális témahét 

Felelős: Osztályfőnökök 

Időpont: 2020.március 23-27. 

 

24. Versmondó verseny, maSni 

 

                                   Felelős: Kálmánné Péli Ibolya, Nórándt Péter 

                                   Határidő: 2020. április 02. 

25. Iskolabál 

 Felelős: minden kolléga 

    Határidő: 2020. április 04. 

 

26. Tavaszi kirándulás Óvoda 

                                  Felelős: Óvodapedagógus 

                                  Határidő: 2020. április 24. 

 

27. Fenntarthatósági témahét 

Felelős: Osztályfőnökök 

Időpont: 2020.április 20-24. 

 

28. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

                                   Felelős: Osztályfőnökök, történelem tanár 

                                  Időpont: 2020.április 08. 

 

29. HATÁRTALANUL Felelős: Sajben Mónika, Szakiskolás pedagógusok   

   Időpont: 2020.május 

 

30. Alsós Tanulmányi kirándulás: Felelős: Jakabné Szántó Ágnes, Tamásné Pántya Hajnalka

    Időpont: 2020.Május 20. 

 

31. Idegen nyelvi Kompetencia mérés:         

    Felelős: Mazurák Zoltán, Sóki Dóra,    

    Időpont: május 20.  
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32. Országos Kompetencia mérés: Felelős: Mazurák Zoltán, Sóki Dóra,   

    Időpont: május 27. 

 

 

33. Gyermeknap  

Felelős: DÖK, Reményiné Tulipán Gyöngyi, Kálmánné Péli Ibolya 

Időpont: 2020. május 29. 

 

 

34. Nemzeti összetartozás napja 

Felelős: Tamás József, Nórándt Péter  

Határidő: 2020. június 4. 

 

 

35.    Óvodai ballagás 

                                   Felelős: Óvónők  

Határidő: 2020. június 5. 

 

36. Ballagás, Tanévzáró ünnepély 

Felelős: Bozsóné Budai Zsuzsannam Borsiné Sódar Zsuzsanna, 

Tóth Zsuzsanna   

    Határidő: 2020. június 19.   1000 

 

 

37. Nyári szakmai gyakorlatok 

Felelős: szakoktatók 

Határidő: 2020. június 15.- június 26. 

38. Sportversenyek 

 

 

Sportág 
A verseny 

megnevezése 
Időpont Helyszín 

Atlétika 

Megyei bajnokság 

I.forduló 

2019.09.26 

hó Békéscsaba 

Toldi kupa 

Megyei bajnokság 

I.forduló 

2019.10.03 

hó Békés 

Labdarúgás  

Megyei bajnokság 

I.forduló 

2019.10.10 

hó Békéscsaba 

Kosárlabda Megyei diákolimpia 

2019.11.14. 

hó Békés 

Labdarúgás Mikulás kupa  

2019.12.05. 

hó Békés 

Asztalitenisz  Megyei diákolimpia 

2019.12.12 

hó Békéscsaba 

Zsinórlabda Megyei diákolimpia 

2020.01.09 

hó Békéscsaba 

Grundbírkózás Megyei bajnokság 

2020.01.30. 

hó Békéscsaba 

Asztalitenisz Megyei bajnokság  

2020.02.06. 

hó Békéscsaba 
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Sakk Megyei bajnokság  

2020.02.27 

hó Magyarbánhegyes 

Darts Megyei 

Bajnokság Megyei bajnokság  

2020.03.28 

hó Békéscsaba 

Labdarúgás Megyei diákolimpia 

2020.04.16 

hó Békéscsaba 

Atlétika Megyei diákolimpia 

2020.05.05. 

hó Békéscsaba 

Floorball  Kupa 

2020.05.13 

hó Magyarbánhegyes 

Sportvetélkedő Toldi kupa 

2018.05.23 

hó Békés 

 

Felelős: Testnevelő tanárok 

Határidő: folyamatos, kiírás szerint 

 

 

A következő megemlékezések osztályfőnöki és történelem órák keretében zajlanak: 

- 2020. február 21. A kommunista diktatúrák áldozatairól  

    - Felelős: osztályfőnökök 

- 2020. április 08.  A holokauszt áldozatainak emlékéről  

 Filmvetítés: A napfény íze, Schindler listája 

     – Felelős: történelem tanár, osztályfőnökök 

 

- A települési központi rendezvényeken képviseltetjük magunkat. 

- További iskolai, osztály és kollégiumi rendezvények szervezhetők ill. tarthatók. /pl. 

színházlátogatás/ 

- Osztálykirándulások 

- Ez utóbbi szervezésénél a szervezők programjaikat az iskolavezetéssel kötelesek írásban 

egyeztetni, illetve jóváhagyatni. 

 

VIII. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 
 

A 2019/2020. tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát /általános 

iskolában 6 nap, szakiskolában 7 nap/, felhasználásának lehetőségeit. A diákok hazautazásának 

racionalizálása végett, a nevelési értekezletek megtartására az alábbiak szerint használjuk fel a 

tanítás nélküli munkanapokat: 

 
Tanítás nélküli munkanap 

Pedagógiai napok 2019.09.23. 

Pályaorientációs célú szakmai nap 2019.11.27. 

SZIN-TE (szakiskola) 2020.03.02. 

Pedagógiai napok 2020.04.15. 

Pedagógiai napok 2020.04.16. 

Pedagógiai napok 2020.04.17. 

DÖK nap, Gyermeknap 2020.05.29 
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IX. Tervezett értekezletek 
 

1. Tanévnyitó értekezlet 

Felelős: tagintézmény-vezető, intézményegység vezető, munkaközösség 

vezetők 

    Határidő: 2019. augusztus 27. 900 

 

2. Nevelési értekezletek - módosított belső szabályzatok elfogadása, a közoktatás aktuális 

kérdései, törvényi változások nyomon követése, továbbképzések, Köznevelési Törvény 

módosításának aktualitásai, oktatási-nevelési feladatok koordinálása. 

  Felelős: tagintézmény-vezető   

Határidő: folyamatos, értelemszerűen 

 

3. Félévi értekezlet 

  Felelős: Tagintézmény-vezető, intézményegység vezető  

   Határidő: 2020. január 14. 

 

4. Szakmai vizsgát előkészítő értekezletek 

  Felelős: nevelőtestület, szakképzésben tanító pedagógusok 

  Határidő: 2020. április 21. 

 

5. Tanévzáró értekezlet 

  Felelős: Intézményvezető   

  Határidő: 2020. június 26. 

 

 

X. Tanítási szünetek 
 

 

Az őszi szünet 2019. október 28-tól 2019. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

 

A téli szünet 2019. december 23-tól 2020. január 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. 

december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

 

A tavaszi szünet 2020. Április 08-tól 2020. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. 

április 07 (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 20. (hétfő). 
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Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Magyarbánhegyesi Tagintézmény 

Óvodai intézményegység 
 

 

 
5667Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.  

OM azonosító: 028390   

  

 
MUNKATERV 

a 2019/2020-as nevelési év 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jóváhagyta:  

 

Hegedűs Mariann Ildikó    Alené Kucsera Andrea 

intézményegység-vezető         intézményvezető 

 óvoda 
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Egy intézményegységhez tartoznak a Békésen és Magyarbánhegyesen működő óvodák. 

A békési és a magyarbánhegyesi intézményegységekben a személyi és tárgyi feltételek 

optimálisnak mondhatóak. A magyarbánhegyesi intézményegységben a nevelési évet egy 

kolléganő nem tudta megkezdeni, mert tartós táppénzen van az ő helyére érkező új kolléganő 

felvétele folyamatban van. Békésen a távozó kolléganő helyére egy óvodapedagógus kolléganő 

felvételére került sor. A magyarbánhegyesi tagintézményben a gyermek létszáma jelenleg 13 fő 

(plusz még egy kisgyermek felvétele folyamatban van) a két óvodai csoportban. A gyerekek 

közül 8-an autizmus spektrum zavarral diagnosztizáltak. Ezek a gyermekek nagyobb figyelmet, a 

pedagógusok részéről napi szintű felkészülést és szervezési feladatokat igényelnek.  

A békési intézményegységben két csoportban összesen 18 kisgyermek kezdi meg a nevelési évet.  

 

Fontos feladat az elkövetkezendő nevelési évben az 

 eszközellátottság folyamatos bővítése 

 a két intézményegység közötti szoros kapcsolattartás, közös programok szervezése 

 az óvodákat népszerűsítő tájékoztatóanyag, videó anyag elkészítése 

 a többségi óvodákban dolgozó szakemberekkel történő kapcsolatépítés, kapcsolatápolás  

 segítő szakmai anyagok megosztása a többi pedagógussal 

 az egészséges életmódra nevelés 

 hazafias nevelés 

 mozgásnevelés 

 óvodai pályázatokban való részvétel - pályázatfigyelés 

 az eddig kialakult hagyományok megőrzése  

 az óvodai nevelési programban megfogalmazott célok folyamatos figyelemmel követése 

 szakmai önképzés, olyan továbbképzésekre, szakképzésekre való jelentkezés, amelyek az 

óvoda profiljába illeszkednek 

 udvari játékeszközök beszerzése, a meglévők karbantartása  

 folyamatos és tervszerű ellenőrzés a hatékony munkavégzés érdekében  
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Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn: 

 A környező települések nevelési intézményeivel 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal  

 Illetékes családsegítő szolgálatokkal 

 Orvosi-védőnői hálózattal 

 Nevelőszülői hálózattal 

 Kulturális intézményekkel 

 az intézmény/intézményegység Alapítványaival 
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DR. ILLYÉS SÁNDOR ÓVODA, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA,  

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA és 

KOLLÉGIUM MAGYARBÁNHEGYESI 

TAGINTÉZMÉNY 

 

 

ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

 ÉVES MUNKATERVE 

 

 

2019-2020-as nevelési év 
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Helyzetelemzés: 

 Személyi feltételek: 

Pedagógusaink:  

Krizsán Márton (Micimackó csoport) 

Nagy Orsolya (Micimackó csoport) 

Monostori Katalin (Napocska csoport) 

       

Pedagógiai munkát segítők: 

                            Czúthné Turkus Izabella - gyógypedagógiai asszisztens  

                            Kissné Rátódi Magdolna – dajka 

                            Kolasovszki Éva- gyógypedagógiai asszisztens 

                            Kakusziné Rakonczai Éva - dajka 

 

 Óvodai csoportok száma, gyermeklétszám adatok 

2 óvodai csoport -    Micimackó csoport - 5 fő 

- Napocska csoport – 8 fő 

 Tárgyi feltételek: 

 A Micimackó csoport a Magyarbánhegyesi, Kossuth u. 81. szám alatti épületben található.  

- 2 csoportszoba 

- 1 óvodai öltöző 

- 1 fektető szoba 

 

 Kapcsolattartás: 

- Napi személyes kapcsolattartás a szülőkkel, illetve telefonon keresztül. Szülői értekezlet, 

kerekasztal beszélgetés. Fogadóórákon való részvétel. (Intézmény működési 

dokumentumainak megismertetése, éves munkaterv, általános információk. Szülők 

tájékoztatása a gyermekek egyéni fejlettségéről.) 

Közös rendezvények, amelynek célja a család és az óvoda kapcsolatának fejlesztése. 

- Iskolai kapcsolattartás  

Iskolalátogatás (Iskolai környezettel való ismerkedés.) 

 

- Egyéb partnerek: 

Egészségügyi szolgáltatók (védőnő, munka alkalmassági orvos) – védőnői szolgálat 

igénybevétele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Pedagógiai munka tervezése 

 

Középtávú célok 2017-2021 Megvalósulásuk ütemezetten 

Szakmai:  

Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre 

jelentkezés, amelyek az óvoda profiljába 

illeszkednek: 

-  gyógypedagógiai képzés   

 ( Krizsán Márton)  

Eszközfejlesztés:  

Udvari játékeszközök beszerzése, 

karbantartása.  

Szellemi: Minősülés 

 Az önértékelési feladatok elvégzése. A 

partnerek tájékoztatásának és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítása, 

ennek folyamatos felülvizsgálata, 

visszacsatolása és fejlesztése. 

  

 

 

 Kiemelt szakmai feladatok: 

- Óvoda-iskola átmenet elősegítése: látogatás az első osztályban a tanköteles korú 

gyermekekkel.  

- Új gyermekek beszoktatása 

- Mozgásnevelés 

- Egészséges életmódra nevelés 

- Hazafias nevelés 

 

Augusztus   

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

augusztus 26. - Szülői értekezlet óvodapedagógusok

-

gyógypedagógusok 

 

augusztus 21. - Tanévnyitó 

munkaközösségi 

megbeszélés 

- Éves munkaterv 

összeállítása 

  

augusztus  

26-tól 

- Kapcsolatfelvétel és 

ismerkedés az új 

gyermekekkel és 

szülőkkel 

- Új gyermekek 

iratanyagainak 

megtekintése, anamnézis 

felvétele 

- A gyermekek 

beszoktatásának 

elkezdése 

Óvodai 

munkaközösség 
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- Napirend, hetirend 

kialakítása 

- Forgó rendszerű 

dolgozói munkarend 

kidolgozása 

 

Szeptember 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

szeptember 2. Tanévnyitó ünnepség Intézményegység 

vezető 

 

szeptember 

15-ig 

Az intézményi integráció kapcsán 

az óvodai dokumentumok 

áttekintése, harmonizálása. 

óvó-, és 

gyógypedagógusok 

 

szeptember 

 22-ig  

Bementi mérés, megfigyelések 

eredményeinek rögzítése 

óvó-, és 

gyógypedagógusok 

 

 

Október 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

október 09. - Közös kirándulás a békési 

ovisokkal Békéscsaba, 

Liget Part, Cerka játszótér 

Óvodai 

munkaközösség 

 

október 18. 

 

 

- Kirándulás vonattal a 

medgyesegyházi 

játszótérre 

Óvodai 

munkaközösség 

 

 

November 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

november 29. - „Ősz búcsúztató nap” Nagy Orsolya  

Krizsán Márton 

Monostori Katalin 

 

 

December 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

december 2-től - Adventi készülődés, téli 

ünnepkörhöz kapcsolódó 

hagyományok, 

népszokások 

felelevenítése 

Óvodai 

munkaközösség 

 

december 6. - Télapó meglepetés 

látogatása az óvodában 

munkaközösség 

tagjai 

 

december 20.  - Karácsonyváró nap 

- Mézeskalács sütögetés 

- Karácsonyfa díszítés  

óvodai 

munkaközösség 
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Január 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

január 2. 

hetétől 

folyamatosan 

Első félév zárása 

- félévi beszámoló 

- statisztika elkészítése 

- féléves nevelési értekezlet 

óvó,- és 

gyógypeda- 

gógusok 

 

január 

 2. hetétől 

folyamatosan 

- „Kerekasztal” 

megbeszélés 

óvó, - és 

gyógypeda-

gógusok 

 

január 27-31-ig Egészség hét  

 

Óvodai 

munkaközösség 
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Február 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

február 7. - Farsangi mulatság 

télbúcsúztatás – családi nap 

 

Micimackó 

csoport és 

Napocska csoport 

 

február 21. - Kiszebáb égetés az alsó 

tagozat meghívásával 

Micimackó 

csoport 

 

 

Március 

 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

március 13. 

 

 

 

március 20.                     

- Városi emlékhely 

meglátogatása, 

zászló/emlékszalag 

kitűzése 

 

 

Szakmai nyílt nap 

óvó-

gyógypedagógus 

 

 

Óvodai 

munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

Április 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

április 7. - Óvodai húsvétolás 

(tojásfestés, kalácssütés, 

locsolkodás) 

óvodai 

munkaközösség 

 

április 22. - Békési óvoda látogat 

Magyarbánhegyesre „A 

Föld napja témanapra” 

óvodai 

munkaközösség 

 

április 24. - A Föld napja alkalmából 

szülői kirándulás Szegedi 

vadasparkba 

óvodai 

munkaközösség 

 

 

Május 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

május 4. - Anyák és nagymamák 

köszöntése  

óvó és 

gyógypedagógus 

 

május 11-15. - Mozgás hete óvó-

gyógypedagógus 

 

május 29. - gyermeknap intézményi 

munkaközösség 
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Június 

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

június 5. - Évzáró ünnepség, óvodai 

ballagás 

óvó-

gyógypedagógus 

 

Június 28. - Tanévzáró, kihelyezett 

nevelési értekezlet 

intézményvezető, 

intézményegység-

vezető 

 

Június  - Statisztika, év végi 

beszámoló elkészítése 

 

óvó-

gyógypedagógus 

 

 

  



40 

 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola 

és Kollégium 

Békés 

 

 

 

 

Óvodai munkaközösség munkaterve 

2019/2020-as nevelési év 
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1. Óvodánk jellemző adatai 

 

Az intézmény neve: Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Kollégium 

Székhelye: 5630 Békés, Szánthó Albert u. 10. 

Az intézmény vezetője: Aléné Kucsera Andrea 

Óvodai egység vezetője: Hegedűs Mariann Ildikó 

Férőhelyek száma: 24 

Csoportok száma: 2 

 

Csoportok létszáma, csoportokban dolgozók beosztása 

 

Csoportok Létszám Gyógypedagógus 

Óvodapedagógus 

Gyógypedagógiai 

asszisztens 

Dajka 

1. Katica 

 

9 Nagyné Szabó Ildikó 

Bereczki Mónika 

Kiss Márta 

Mónika 

Domokosné 

Szűcs Judit 

2. Eperke 

 

9 Gézárt Nikolett 

Dr. Pásztorné Péter Tímea 

Kincsesné 

Gyebnár Judit 

Eperjesi 

Csilla 

 

Óvoda helyiségei 

 
Eperke csoport  

 

A006 

Eperke csoport - étkező 

 

A007 

Katica csoport 

 

A008 

Katica csoport - étkező 

 

A009 

Felnőtt öltöző 

 

A010 

 

Statisztikai adatok 

 

 

Megnevezés  

 

Katica csoport  

 

Eperke csoport 

 

Összesen 

Gyermekvédelmi 

kedvezmény 

2 1 3 

Hátrányos Helyzetű 

(HH) 
2 - 2 

Halmozottan 

Hátrányos 

Helyzetű (HHH) 

3 2 5 

Veszélyeztetett  0 0 0 
Nevelésbe vett 3 2 5 
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Gyermekét egyedül 

nevelő szülővel 

nevelkedő  

2 - 2 

Három, vagy 

többgyermekes 

családban 

nevelkedő 

4 1 5 

Félnapos óvodás 0 2 2 
 

 

2. Helyzetelemzés 

 

Óvodánk a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium békési intézményében, a Szánthó Albert u. 10. szám alatt található.  

 

Óvodánkban a 2018-2019-es nevelési év végén fertőtlenítési és karbantartási munkákat végeztek.  A 

gyermekmosdónál a falon lévő felázást kijavították, valamint egy átjárót nyitottak az óvoda 

folyosójáról közvetlenül a szertárba. 

 

3. Az óvoda feladatrendszere  

 
A nevelési év rendje 

 

Az óvodai nevelési év: 2019. 09. 02.  - 2020. 08. 31. 

 
Működési rend - az óvoda nyitva tartása 

 

Az óvoda minden nap reggel 7 órától délután 17 óráig van nyitva.  

  

Az óvoda napirendje 

  
Időtartam Tevékenységi forma 

07.00 - 08.00 Gyülekező, szabad játék 

08.00 - 11.00 Szabad játék 

Játékos komplex foglalkozások, terápiák, 

fejlesztések (egyéni, mikrocsoportos, vagy 

csoportos formában) 

Tisztálkodás, tízórai 

11.00 - 12.00 Levegőzés, WC használat, kézmosás  

12.00 - 15.00 Ebéd, WC használat, kézmosás, fogmosás, 

ágyazás, mese, alvás, pihenés 

15.00 - 16.00 Öltözés, WC használat, teremrendezés, terítés, 

uzsonna 
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16.00 - 17.00 Az iskolában és a kollégiumban igény szerint 

felügyelet biztosítása 

 

Az óvodában dolgozók munkaidő beosztása 

 
Név /Gyógypedagógusok/ 

 

A hét B hét 

Bereczki Mónika /Katica/ 

/30 ó – szakértői tev./ 
7. 00 – 14. 30 9. 30 – 17. 00 

Nagyné Szabó Ildikó 

/Katica/ 

/32 ó/ 

10. 00 – 17. 00 7. 00 – 15. 00 

Gézárt Nikoletta  /Eperke/ 

/32 ó/ 
10. 00 – 17. 00 7. 00 – 15. 00 

Pásztorné Péter Tímea 

/Eperke/ 

/32 ó – munkacsop. Vez./ 

7. 00 – 15. 00 9. 00 – 17. 00 

 
Bereczki Mónika a pénteki napon szakértői feladatot lát el.  

 

Fogadóórák időpontja 

Hétfő – Gézárt Nikoletta: 11:50 – 12:35 

Kedd – Bereczki Mónika: 12:40 – 13:25  

Szerda – Nagyné Szabó Ildikó: 11:50 – 12:35 

Csütörtök – Dr. Pásztorné Péter Tímea: 10:45 – 11:30 

 

 
Név A hét B hét C hét 

Kiss Márta Mónika 

/gyógypedagógiai 

asszisztens/ 

 

7. 30 – 15. 30 7. 30 – 15. 30 7. 30 – 15. 30 

Kincsesné 

Gyebnár Judit 

/gyógypedagógiai 

asszisztens/ 

 

7. 30 – 15. 30 

 

8. 00 – 16. 00 7. 00 – 15. 00 

 

Domokosné 

Szűcs Judit 

 /dajka/  

 

7. 00 – 15. 00 

 

7. 30 – 15. 30 8. 00 – 16. 00 

Eperjesi Csilla 

 /dajka/  

 

8. 00 – 16. 00 

 

7. 00 – 15. 00 7. 30 – 15. 30 

Hofmann Tünde 

/gyógypedagógiai 

asszisztens/ 

8. 00 – 16. 00 8. 00 – 16. 00 8. 00 – 16. 00 
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4. Az óvoda cél- és feladatrendszere 

 
Óvodai munkaközösségünk célja, feladata, fejlesztendő területei 

 

 Jól működő, harmonikus kapcsolat megteremtése székhelyintézmény és tagintézmények 

között. 

 Kiegyensúlyozott, nyugodt légkör biztosítása az óvodai élet minden szereplője számára. 

 Folyamatos és tervszerű ellenőrzés a hatékony munkavégzés érdekében.  

 Az óvoda szakmai színvonalának további erősítése. 

 Beszélgetések, szakmai viták közben az óvodapedagógusok szakmai önkontrolljának 

javítása, szakmai tudásuk bővítése (előadó meghívása). 

 Folyamatos önképzés, továbbképzésekre jelentkezés. 

 Segítő szakmai anyagok megosztása a többi pedagógussal. 

 Szülőkkel és partnereinkkel való kapcsolat mélyítése, mely hatására reális képet 

kaphatnak óvodánk pedagógiai munkájáról, értékeinkről, gyermekeinkről. 

 A pedagógus előmeneteli rendszerre való felkészülés.  

 Belső konfliktusok kezelése, problémák azonnali jelzése, megoldásokra törekvés. 

 A rosszindulat, pletyka minimálisra csökkentése.  

 Az óvoda esztétikus belső és külső tereinek kialakítása és azok megőrzése.  

 Folyamatos játék – és eszközfejlesztés, karbantartás. 

 Pályázatfigyelés.  

 

Óvodai munkaközösségünk kiemelt szakmai feladatai 

 

 Kiemelt nevelési feladat: a szülői kompetenciák erősítése   

 A gyermekek egyéni szükségletei indokolttá teszik a hangsúlyosabb egészségügyi, 

higiéniai ellátást az arra való koncentrált odafigyelést.  

 A békési családsegítő szolgálattal való együttműködés és kapcsolattartás szorosabbá 

fűzése. 

 Az óvoda-iskola átmenet segítése, támogatása a tanköteles korú gyermekek esetében. 

 A többségi iskolákkal való kapcsolat megerősítése az óvodánkból többségi iskolába 

beiskolázandó gyermekek zökkenőmentes iskolakezdése érdekében.  

 A város védőnői hálózatával és bölcsődéivel való kapcsolatépítés és együttműködési 

formák erősítése. 

 A szülőkkel való együttműködés szorosabbá fűzése. 

 A játék elsődlegességének érvényesítése. 
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Tervezett feladatainkat az éves munkatervben rögzítettük havi lebontásban, mely részletezi a 

feladatokat, a határidőket és a felelősöket is.  
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A 2019/2020-as nevelési év óvodai munkaközösségének programja és 

eseményterve 
 

HÓNAP 

 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Szeptember 

 

Tanévnyitó értekezlet Szept. 2 Intézményvezető  

Szülői értekezlet - 

Házirend ismertetése 

Balesetvédelmi oktatás 

 

Szept. 16-20. 

 

Bereczki Mónika 

Gézárt Nikoletta 

Munkacsoport megbeszélés 

 

 

Szept. 2. Óvodai 

munkacsoport 

Takarítási Világnap Szept. 18. Iskolai 

munkaközösség 

 

Óvodai dokumentumok 

áttekintése, csoportnapló és a 

mulasztási napló kitöltése, 

szerkesztése 

 

Szept. 30. Óvodai 

munkacsoport 

Bemeneti mérések, megfigyelések, 

adatok rögzítése 

 

Szept. 30. Gyógypedagógusok  

Gyermekek beszoktatása, 

visszaillesztése 

 

Folyamatos Gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek, dajkák 

  

Családlátogatás Folyamatos Gyógypedagógusok 

 

Dekoráció Folyamatos Eperke csoport 

 

Október Állatok Világnapja 

 

Okt. 1-5.  Csoportonként  

Munkacsoport megbeszélés 

 

Okt. 8-12. Munkacsoport vezető 

Közös Kirándulás a Micimackó 

csoporttal a békéscsabai Cerkás 

Játszótérre. 

Kincskeresés a Ligetben. 

 

Okt. 9.  

 

Dr. Pásztorné Péter 

Tímea 

 

Őszi projekthét  Okt. 7-11. 

 

Dr. Pásztorné Péter 

Tímea 

Gézárt Nikoletta 

 

Hospitálás  

 

Okt. 7-11.  Nagyné Szabó Ildikó 

 

Okt. 23-ai megemlékezés Okt. 22. Iskolai 

munkaközösség 
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Dekoráció Folyamatos  

 

Eperke csoport 

Tehetséggondozás - Néptánc Okt. 1. hete Szabados Tamás 

 

 

Őszi szünet az iskolában: 2019. okt. 28 – nov. 1-ig. 

 

November 

 

Munkacsoport megbeszélés 

 

Nov. 4-8. Munkacsoport vezető 

Márton napi mulatság – 

Vendégségben a Szegedi Kiss 

István Református Óvodában az 

integráció jegyében 

 

Nov. 11. Bereczki Mónika 

Dekoráció Folyamatos   

 

Eperke csoport 

Hospitálás 

 

Nov. 18-22. Gézárt Nikolett 

Tehetséggondozás - Néptánc Nov. 1. hete Szabados Tamás 

 

December Munkacsoport megbeszélés - 

Adventi készülődés megbeszélése 

 

Dec. 3-7. 

Folyamatos 

Óvodai 

munkacsoport 

 

Télapóvárás Dec. 06. Óvodai 

munkacsoport 

 

Karácsonyi Gála Dec. 13. Iskola 

 

„Jaj de szép a karácsonyfa…” – 

Jézuska érkezése 

 

Dec. 16. Csoportonként 

 

Karácsonyi Családi Nap  Dec. 16-20. Csoportonként 

 

Karácsonyi vásár 

 

Dec. 19. Iskolai 

munkaközösség 

 

Dekoráció Folyamatos  

 

Eperke csoport 

Tehetséggondozás - Néptánc Dec. 1. hete Szabados Tamás 

 

 

Téli szünet: 2019. dec. 23 – 2020. jan. 3. 

 

Január 

 

Munkacsoport megbeszélés 2020. 01. 7-11. Munkacsoport vezető 

 

Statisztikák elkészítése, 

beszámolók leadása 

 

Folyamatos  Intézményvezető, 

helyettesek, 

gyógypedagógusok 

 

I. félév zárása 2020. 01. 24. Munkacsoport tagjai 
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Szülői értekezlet 

 

Jan. 28-31. Csoportonként 

Dekoráció Folyamatos  

 

Eperke csoport 

Tehetséggondozás - Néptánc Jan. 1. hete Szabados Tamás 

 

Látogatás a Zeneiskolába 

 

Jan. 13-17. Bereczki Mónika 

Február 

 

Nevelőtestületi értekezlet 

 

Febr.   Intézményvezető, 

egységvezetők, 

munkaközösség 

vezetők 

 

Kiszebáb égetés 

 

Febr. 18. Katica csoport 

Farsangi mulatság, télbúcsúztatás Febr. 17-22. 

Febr. 20.  

Csoportonként  

Iskola 

 

Dekoráció Február  

 

Eperke csoport 

Munkacsoport megbeszélés Febr. 25-28. Munkacsoport vezető 

 

Tehetséggondozás - Néptánc Febr. 1. hete Szabados Tamás 

 

Március 

 

„Huszár gyerek, huszár gyerek…” 

- Projekthét  

 

Márc. 9- 13. Bereczki Mónika 

Nagyné Szabó Ildikó 

Megemlékezés az 1848-as 

szabadságharcra - 

Városi emlékhely meglátogatása, 

zászló/emlékszalag kitűzése 

 

Márc.13. Csoportonként  

Víz Világnapja  

 

Márc. 22. Csoportonként 

 

Munkacsoport megbeszélés Márc. 25-29. Munkacsoport vezető 

 

Dekoráció Folyamatos  

 

Eperke csoport 

Hospitálás Márc. 9-13. Pásztorné Péter 

Tímea 

Tehetséggondozás – Néptánc Márc. 1. hete Szabados Tamás 

 

Április 

 

Autizmus Világnapja Ápr.02. Iskolai 

munkaközösség 

 

Szakmai Nap – Fókuszban az 

Autizmus  

 

Márc. 30 – ápr. 

3. 

Pásztorné Péter 

Tímea 
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Húsvétolás - Locsolkodás Ápr. 06-10. Csoportonként 

 

 

Tavaszi szünet: 2020. április 09. - ápr. 14. 

Nevelés nélküli munkanap: 2020. 04. 15-17. 

 

Föld Világnapja  

Vendégségben a Micimackó 

csoportnál 

 

Ápr. 22. 

 

Csoportonként 

 

 

Dekoráció Április 

 

Eperke csoport 

Hospitálás Ápr. 27-30. Bereczki Mónika 

 

Tehetséggondozás - Néptánc Ápr. 1. hete Szabados Tamás 

 

Látogatás a Zeneiskolába 

 

Ápr. 27-30. Bereczki Mónika 

Május 

 

Anyák és nagymamák köszöntése  

Családi Nap 

 

Máj. 04-08. Csoportonként 

 

Szülői értekezlet Máj. 04-08. Csoportonként 

 

Nyílt Hét a szülők számára - 

Bemutató foglalkozások 

 

Máj. 11-15. Minden 

munkaközösség 

Hospitálás Máj. 04-08. Gézárt Nikolett 

 

Kimeneti mérések, adatok 

rögzítése 

 

Folyamatos Gyógypedagógusok 

Dekoráció Május 

 

Eperke csoport 

Évzáró ünnepség, óvodai ballagás Máj. 25-29. Pásztorné Péter 

Tímea  

 

Tehetséggondozás - Néptánc Május 1. hete Szabados Tamás 

 

Június 

 

Nemzeti Összetartozás Napja Jún. 4. Iskolai 

munkaközösség 

 

Gyereknap Jún. 05. Iskolai 

munkaközösség 

 

Év végi kirándulás  

 

Jún. 08-12. Csoportonként 

 

Tanügyi dokumentumok, 

statisztikák elkészítése, 

beszámolók leadása 

 

Jún.  Intézményvezető, 

helyettesek, 

gyógypedagógusok 

 

Tanévzáró, ballagás Jún.  Iskolai 
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Tervezett programok költségvetése 
 

Program Felelős Költségvetés Kit terhel? 

Őszi projekthét 

 

Pásztorné Péter 

Tímea 

10.000 Ft Tankerület 

Karácsonyi Családi 

Nap 

Gézárt Nikolett 

Bereczki 

Mónika 

10.000 Tankerület 

Kiszebáb égetés 

 

Bereczki 

Mónika 

10.000 Ft Tankerület 

Szakmai Nap 

 

Pásztorné Péter 

Tímea 

20.000 Ft Tankerület 

Tavaszi Projekthét 

 

Bereczki 

Mónika 

10.000 Ft Tankerület 

Kirándulás Gézárt Nikoletta 

Nagyné Szabó 

Ildikó 

10.000 Tankerület 

 

 

5. Továbbtanulás, továbbképzés, pályázatírás 

 
 

Bereczki Mónika, Gézárt Nikolett és Dr. Pásztorné Péter Tímea „Társadalmi integráció a 

kulturális örökség megőrzése által tréning 38 órában” képzésen vettek részt.  

 

Bereczki Mónika részt vett a Különleges Padtárs! – különleges bánásmódú gyerekek hatékony 

élmény – és tapasztalatorientált, differenciált nevelése továbbképzésen. 

 

Gézárt Nikoletta oklevelet szerzett a „Kutyás terápia fejlesztési lehetőségei óvodásoknál és 

kisiskolásoknál” képzésen. 

 

Gézárt Nikoletta és Dr. Pásztorné Péter Tímea részt vett az „1956: A magyar forradalom a 

legújabb történeti kutatások tükrében” című továbbképzésen. 

 

 munkaközösség 

 

Tanévzáró értekezlet Jún.  Intézményvezető, 

egységvezetők, 

munkaközösség 

vezetők 
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Dr. Pásztorné Péter Tímea tanúsítványt szerzett „A neurológiai alapismeretek a tanulás és a 

szenzo-motoros terápiák tükrében”, valamint „Az organikusan sérült gyermekek egyéni terápiája 

Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel (TSMT I) c. továbbképzéseken. 

 

Az óvodának jelenleg nincs futó pályázata. 

 

6. Az óvoda kapcsolatrendszere 

 

Óvoda – család  

Fontos célkitűzés az óvoda és a szülők közötti együttműködésre épülő kapcsolat erősítése.  

Továbbá, a nyílt és bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, hiteles tájékoztatásra  

való törekvés.  

 

Kapcsolattartási formáink:  

 Közös rendezvények megszervezése a szülők aktív közreműködésével. 

 Az óvoda nevelési eredményeit bemutató nyílt napok szervezése. 

 Közös ünnepségek szervezése a családokkal.  

 Előadás, tájékoztatás, fórum szervezése igény szerint a szülőknek pszichológus, 

gyermekorvos, védőnő bevonásával /Szakmai munkaközösség/  

 Egyéni beszélgetések.  

 A világhálón keresztül a szülők tájékoztatása programjainkról, eredményeinkről. 

 

 

 

 

Óvoda – iskola  

Gyógypedagógiai intézményünk általános iskolájával és a városi többségi általános iskolákkal 

való kapcsolattartás fontosságát a gyermekek könnyebb beilleszkedése, zökkenő - és 

problémamentes intézményváltása, iskolakezdés indokolja. 

Elsődleges célunk, hogy kölcsönösen megismerjük egymás elvárásait, lehetőségeit, programjait.  

 

A kapcsolattartás formái:  

 Kölcsönös látogatások:  

- a tanítók részt vesznek az óvodai nyílt napokon 

- tanköteles korú gyermekek meglátogatják az első osztályosokat 
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- az óvodapedagógusok részt vesznek a tanítási órákon /hospitálás/ az adott 

iskolatípus követelményszintjének, valamint a tanítók elvárásainak megismerése 

céljából 

- óvodai programjainkba lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy aktívabban 

vehessenek részt délelőtti tevékenységeinkben (projekt heteknél nyílt délelőttök 

biztosítása, nyílt napok) 

 Közös szakmai megbeszélések, tanácskozások szervezése 

- az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében a nevelési- fejlesztési 

feladatokat közelítjük   

 Közös rendezvények, ünnepek szervezése 

 

Szakmai kapcsolataink 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk: 

- szakemberekkel, szakmai szervekkel való kapcsolattartásra 

- szakmai kompetenciánk, szaktudásunk bővítésére 

- gyógypedagógiai tevékenységünk palettájának színesítésére 

- a rászoruló családoknak nyújtott komplex segítségadásra. 

 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn: 

 Békési Kistérségi Bölcsőde és Óvoda intézményegységeivel 

 Bóbita Integrált Óvodával 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és annak békési egységével 

 Illetékes családsegítő szolgálattal 

 Orvosi-védőnői hálózattal 

 Nevelőszülői hálózattal 

 Kulturális intézményekkel 

 Sport intézményekkel  
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Magyarbánhegyesi általános iskola - éves munkaterve 

 

- Helyzetelemzés: 

Személyi feltételek 

Pedagógusaink:  

Gombkötőné Markó Erika 

Hegedűs Mariann 

Jakabné Szántó Ágnes 

Kovács Erika 

Mazurák Zoltán 

Nórándt Péter 

Pavló Zita 

Reményiné Tulipán Gyöngyi 

Sóki Dóra 

Tamás József 

Tamásné Pántya Hajnalka 

 

Óraadó pedagógusok: 

Czakóné Varga Hajnalka 

       

Pedagógiai munkát segítők: 

Bonczné Keresztes Hajnalka 

Dús Szilvia 

Farkas Zsuzsanna 

Fórisné Dajcs Anikó  

Kunos Anikó 

Nagy Margit gyógypedagógiai asszisztensek 

 

                             

Tárgyi feltételek 

Tanulóink a Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81. szám alatti épületben tanulnak 

 

 
- Kapcsolattartás: 

Szülőkkel telefonon történő értekezés, szülői értekezlet, fogadóóra. 

Kollégákkal napi személyes kapcsolat, valamint minden hónap utolsó keddjén 15 órai kezdettel 

munkaközösségi értekezletet tartunk. 

 

Osztályaink: 

1-2 osztály: 5 fő 

3-4. osztály: 7 fő 

5-6. osztály: 8 fő 

6-7. osztály: 10 fő 
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8. osztály: 13 fő 

9-10-11. KSSZI: 11 fő 

Fejlesztő nevelésben részt vevő: 3 fő 

Alsó tagozat létszáma: 12 fő 

Felső tagozat létszáma: 30 fő  

Készségfejlesztő osztály: 11 fő   

Összes létszám: 57 fő    
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Magyarbánhegyesi Általános Iskola - éves munkaterve 

 

Szeptember 

Tanévnyitó ünnepély 

 

Sajben Mónika 

 

szept.2. 

09.00 óra 

 

Szülői értekezlet 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

szept.2. 

09.30 óra 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

Gombkötőné 

Markó Erika 

 

szept. 23. 

15:00 

 

Atlétika Megyei bajnokság, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

szept. 26.  

 

 

Tantestületi kirándulás, tanítás 

nélküli munkanap 

 

 szeptember 

végén 

 

Október 

Pályaorientációs nap - Tanítás 

nélküli munkanap 

 

Sajben Mónika, 

Pavló Zita, 

Futaki János 

 

okt. 2. 

 

 

Sportvetélkedő Toldi kupa, Békés 

 

 

Priskin Ferenc 

 

 

okt. 03 

 

 

Megemlékezés október 6-ról 

 

 

Tamásné Pántya 

Hajnalka, Tamás 

József, 

Reményiné 

Tulipán 

Gyöngyi 

okt. 4.  

10.00 óra 

 

Szépíró verseny 

 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

tantárgyat tanító 

kollégák 

Nórándt Péter, 

Kálmánné Péli 

Ibolya 

okt. 8. 

 

 

 

Labdarúgás Megyei bajnokság, 

Békéscsaba 

 

 

Priskin Ferenc 

 

 

 

okt. 10. 

Megemlékezés október 23-ról 

 

 

Borsiné Sódar 

Zsuzsanna, 

Mazurák Zoltán 

 

okt. 22. 

10.00 óra 
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Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

Gombkötőné 

Markó Erika 

okt. 28. 

15:00 óra 

Kosárlabda Megyei Diákolimpia, 

Békés 

 

Priskin Ferenc 

 

 

nov. 14. 

 

 

Nyílt nap az általános iskolások 

számára 

 

Pedagógusok 

 

 

nov. 20. 

09.00 óra 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet 

Gombkötőné 

Markó Erika 

nov. 25. 

15:00 óra 

Terematlétika Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

nov. 28 

 

 

December 

Mikulás nap 

 

Kollégium 

 

dec. 05. 

 

Labdarúgás Mikulás kupa, Békés 

 

Priskin Ferenc 

 

dec. 05. 

 

Asztalitenisz Megyei Diákolimpia,  Priskin Ferenc dec. 12. 

Békéscsaba 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

 

 

Gombkötőné 

Markó Erika 

 

 

 

dec. 16. 

15:00 óra 

 

Karácsonyi Gála 

 

 

 

Kálmánné Péli 

Ibolya, Nórándt 

Péter, 

Reményiné 

Tulipán 

Gyöngyi 

dec. 20. 

 

 

 

Január 

Netfit mérés 

 

 

 

Testnevelés 

tantárgyat tanító 

kollégák 

 

jan.09-től-

ápr. 26-ig 

 

 

Zsinórlabda Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

jan. 09. 

 

 

Félévi osztályozó vizsga 

 

 

 

 

Pavló Zita, 

Mazurák Zoltán, 

Gombkötőné 

Markó Erika 

 

jan. 13-tól 

jan.16-ig 

 

 

 

 

Félévi osztályozó értekezlet 

 

 

Pedagógus 

 

 

jan.21. 

 

November 
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Félévi szülői értekezlet 

  

 

Osztályfőnökök 

 

 

jan. 24-tól, 

jan. 31-ig 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet, az első félévi 

tapasztalatok elemzése. Feladatok 

meghatározása a második félévre. 

 

Gombkötőné 

Markó Erika 

 

 

 

jan. 29. 

15:00 óra 

 

 

 

Grundbirkózás Megyei bajnokság 

 

 

Priskin Ferenc 

 

 

jan. 30. 

 

 

Félévi bizonyítványosztás Osztályfőnökök 

 

jan. 31. 

 

 

 

Február 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 

 

Vezetők 

 

február első 

hetében 

 

Asztalitenisz Megyei bajnokság, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

febr. 06. 

 

 

Iskolai farsang 

 

 

 

 

 

Priskin Ferenc,  

Reményiné 

Tulipán 

Gyöngyi, Sóki 

Dóra 

 

febr. 13. 

 

 

 

 

 

Megemlékezés a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatairól 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

febr. 21. 

 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet 

Gombkötőné 

Markó Erika 

febr. 24. 

15:00 óra 

Sakk Megyei bajnokság, 

Magyarbánhegyes 

 

 

Priskin Ferenc, 

 

 

 

febr. 27. 

 

 

 

Március 

Pénz7 Pénzügyi és Vállalkozói 

témahét 

 

 

 

 

 

Komplex tanulmányi verseny 

Jakabné Szántó 

Ágnes, Tamásné 

Pántya Hajnalka, 

Tamás József, 

Tóth Zsuzsanna 

 

 

Kálmánné Péli 

márc.2-től 

márc. 6-ig 

 

 

 

 

 

folyamatos 
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felkészülés 

 

 

Ibolya, Priskin 

Ferenc, Tamásné  

P. Hajnalka, 

Bozsóné B. 

Zsuzsanna, 

Domonkos 

Illésné 

 

 

III. SZIN-TE kulturális vetélkedő 

 

Minden kolléga 

 

március 2. 

 

Megemlékezés március 15-ről  

 

 

 

 

Tamás József, 

Jakabné Szántó 

Ágnes, Tamásné 

Pántya Hajnalka 

 

márc. 13. 

10.00 óra 

 

 

 

 

Digitális Témahét 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

márc. 23.-

márc. 27. 

 

 

Darts Megyei bajnokság, 

Békéscsaba 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

márc. 28. 

 

 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet 

Gombkötőné 

Markó Erika 

márc. 30. 

15:00 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április 

 

 

MA-SNI 

Magyarbánhegyes 

 

 

Kálmánné Péli 

Ibolya, Nórándt 

Péter 

 

ápr.2. 

 

 

 

Alapítványi Bál 

 

 

 

Minden kolléga 

 

ápr.4. 

szombat 

 

Megemlékezés a Holokauszt 

áldozatairól 

 

 

Osztályfőnökök 

 

ápr.8. 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

Tanítás nélküli munkanapok 

Tanítás nélküli munkanapok 

 

 

 

 

 

 

 

ápr.15. 

ápr. 16. 

ápr.17. 

 

 

Fenntarthatósági témahét Osztályfőnökök 

 

ápr. 20.-ápr. 

24. 

 

Labdarúgás Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba 

Priskin Ferenc ápr. 16. 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet 

Gombkötőné 

Markó Erika 

ápr. 27. 

15:00 óra 
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Május 

Anyák napja 

 

 

 

Pavló 

Zita,Jakabné 

Szántó Ágnes 

 

máj. 04. 

 

 

 

 

Atlétika Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba 

 

 

Priskin Ferenc 

 

 

 

máj. 05. 

 

 

Floorball kupa, Magyarbánhegyes 

 

 

Priskin Ferenc, 

Fajó János 

 

máj. 13. 

 

 

Idegen nyelvi mérés 

 

 

 

Mazurák Zoltán, 

Sóki Dóra 

 

 

máj. 20. 

 

 

 

Tanulmányi kirándulás (1, 2, 3, 4 

osztály) Mezőhegyes 47-es major 

 

 

 

Jakabné Szántó 

Ágnes, Pavló 

Zita 

 

máj. 22. 

 

 

 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

 

Gombkötőné 

Markó Erika 

 

 

máj. 25. 

15:00 

 

 

Országos Kompetencia mérés 

 

 

 

Sóki Dóra,  

Mazurák Zoltán 

 

 

máj. 27. 

 

 

 

Gyereknap, DÖK-nap – Tanítás 

nélküli munkanap 

 

DÖK, minden 

kolléga 

 

máj. 29. 

 

 

Tanév végi szülői értekezlet 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

máj. 29. 

14.00 óra 

 

Június 

Nemzeti összetartozás napja 

 

Osztályfőnökök 

 

jún. 04 

 

Tanév végi osztályozó értekezlet 

 

Pedagógusok 

 

.jún. 08. 

 

Év végi osztályozó vizsgák 

 

Mazurák Zoltán, 

Pavló Zita,  

Gombkötőné 

Markó Erika 

 

jún. 01.-05-ig 

 

Ballagás, Tanévzáró ünnepély 

 

Bozsóné Budai 

Zsuzsanna, 

Borsiné Sódar 

Zsuzsanna 

 

jún. 19. 

 

Tanévzáró nevelőtestület értekezlet Vezetők jún. 28. 
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Magyarbánhegyesi szakiskola - éves munkaterve 
 

- Helyzetelemzés: 

Személyi feltételek 

Pedagógusaink:  

Borsiné Sódar Zsuzsanna 

Bozsóné Budai Zsuzsanna 

Fajó János 

Futaki János 

Priskin Ferenc 

Sajben Mónika 

Tóth Zsuzsanna 

Vaszkó János 

Kálmánné Péli Ibolya 

 

Óraadó pedagógusok: 

Fajó Jánosné 

Vaszkó Jánosné 

Zámbó Ilona 

Domokos Illésné 

Baloghné Molnár Tímea 

                              

Pedagógiai munkát segítők: 

Csiernyik Szilvia 

                             

Tárgyi feltételek 
Tanulóink a Magyarbánhegyes, Árpád u. 1 szám alatti épületben tanulnak 

 

 

 
- Kapcsolattartás: 

Szülőkkel telefonon történő értekezés, szülői értekezlet, fogadóóra. 

Kollégákkal napi személyes kapcsolat, valamint minden hónap utolsó hétfő 15 órai kezdettel 

munkaközösségi értekezletet tartunk. 

 

Osztályaink: 

9.E osztály: 6 fő 

9.Cs-10.Cs osztály: 10 fő 

9.B-10.B osztály: 10 fő 

9.Szg osztály: 11 fő 

10.Szg osztály: 5 fő 

9.K-10.K osztály: 9 fő 

    

Összes létszám: 51 fő    
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Szeptember 

Tanévnyitó ünnepély 

 

 

Sajben Mónika 

 

 

szept.2. 

09.00 óra 

 

Szülői értekezlet 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

szept.2. 

09.30 óra 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

Futaki János 

 

 

szept. 23. 

15. 00 óra 

 

Atlétika Megyei bajnokság, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

szept. 26. 

 

 

Tantestületi kirándulás (tanítás 

nélküli munaknap) 

 

Futaki János szeptember 

végén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaválasztási vásár, Békéscsaba – 

Tanítás nélküli munkanap 

 

Futaki János 

 

 

okt. 2. 

 

 

Sportvetélkedő Toldi kupa, Békés 

 

Priskin Ferenc 

 

okt. 03. 

 

Megemlékezés október 6-ról 

 

 

 

Tamásné Pántya 

Hajnalka, Tamás 

József 

 

okt. 4.  

10.00 óra 

 

 

Szépíró verseny 

 

 

magyar nyelv és 

irodalmat tanító 

kollégák, 

Nórándt Péter, 

Kálmánné Péli 

Ibolya 

 

okt. 8 

 

 

Labdarúgás Megyei bajnokság, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

okt. 10 

 

Megemlékezés október 23-ról 

 

 

Borsiné Sódar 

Zsuzsanna, 

Mazurák Zoltán 

 

okt. 22. 

10.00 óra 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

 

 

 

Futaki János okt. 28.  

15.00 óra 

Kosárlabda Megyei Diákolimpia, 

Békés 

 

Priskin Ferenc 

 

 

nov. 14. 
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November 

Nyílt nap a szakiskolások számára 

 

 

Pedagógusok 

 

 

nov. 20. 

09.00 óra 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

Futaki János 

 

 

nov. 25 

15-00 óra 

 

Szalagavató Bál 

 

Tóth Zsuzsanna, 

Borsiné S.  

Zsuzsanna, 

Bozsóné B. 

Zsuzsanna 

 

nov. 28 

14-00 óra 

December 

Mikulás nap 

 

Kollégium 

 

dec. 05. 

 

Labdarúgás Mikulás kupa, Békés 

 

Priskin Ferenc 

 

dec. 05. 

 

Asztalitenisz Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

dec.12. 

 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

Futaki János 

 

 

dec.16. 

15-00 óra 

 

Karácsonyi gála 

 

 

 

Kálmánné Péli 

Ibolya, Nórándt 

Péter, 

Reményiné 

Tulipán 

Gyöngyi 

dec. 20. 

 

 

 

Január 

Netfit mérés 

 

 

 

Testnevelés 

tantárgyat tanító 

kollégák 

 

Jan.09-től-

ápr. 26-ig 

 

 

Zsinórlabda Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

jan. 09. 

 

 

Félévi osztályozó vizsgák 

 

 

Pavló Zita, 

Mazurák Zoltán 

Gombkötőné 

Markó Erika 

jan. 13-16. 

 

 

Félévi osztályozó értekezlet 

 

Pedagógusok 

 

jan. 21. 

 

Félévi szülői értekezlet 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

jan. 24- jan. 

31-ig 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet- I. félévi tapasztalatok 

elemzése. Feladatok meghatározása 

a II. félévre. 

 

Futaki János 

 

 

 

 

jan. 29. 

15-00 óra 
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Grundbirkózás Megyei bajnokság 

 

Priskin Ferenc 

 

jan. 30. 

 

Félévi bizonyítványosztás 

 

Osztályfőnökök 

 

jan. 31. 

 

 

 

 

Február 

 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 

 

 

Vezetők 

 

 

február első 

hetében 

 

Asztalitenisz Megyei bajnokság, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

febr. 06. 

 

 

Iskolai farsang 

 

 

Priskin Ferenc, 

Reményiné 

Tulipán 

Gyöngyi, Sóki 

Dóra     

 

 

febr.13. 

 

 

Megemlékezés a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatairól 

 

Osztályfőnökök 

 

 

febr. 21. 

 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

Futaki János febr. 24. 

15-00 óra 

Sakk Megyei bajnokság, 

Magyarbánhegyes 

 

Priskin Ferenc 

 

 

febr. 27. 

 

 

Március 

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói 

témahét: 
 

 

Tóth Zsuzsanna 

 

 

márc. 2.- 6. 

 

 

 

III. Szín-Te Kulturális összejövetel 

– Tanítás nélküli munkanap 

DÖK, Nórándt 

Péter, Kálmánné 

Péli Ibolya, 

Reményiné 

Tulipán 

Gyöngyi és 

minden kolléga 

márc. 2. 

Megemlékezés március 15-ről  

 

 

 

Tamás József 

Jakabné Szántó 

Ágnes, Tamásné 

Pántya Hajnalka 

 

márc. 13. 

10.00 óra 

 

 

Digitális témahét 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

márc. 23.-27. 
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Darts Megyei bajnokság, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

márc. 28. 

 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

Futaki János 

 

 

márc. 30. 

15-00 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április 

 

 

Versmondó verseny, maSNI 

Magyarbánhegyes 

 

 

Kálmánné Péli 

Ibolya, Nórándt 

Péter 

 

ápr. 2. 

 

 

 

 

Iskolabál 

 

 

minden kolléga 

 

 

ápr. 04. 

 

Megemlékezés a Holokauszt 

áldozatairól 

 

Osztályfőnökök, 

történelem 

tanárok 

 

ápr. 08. 

 

 

Tanítás nélküli munkanap 

Tanítás nélküli munkanap 

Tanítás nélküli munkanap 

 

 

 

 

 

ápr. 15 

ápr. 16 

ápr. 17 

 

Fenntarthatósági témahét 

 

Osztályfőnökök 

 

ápr. 20.-24. 

 

Labdarúgás Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba 

 

 

Priskin Ferenc 

 

 

 

ápr. 16. 

 

 

 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

Futaki János 

 

 

ápr. 27. 

15-00 

 

Május 

ERASMUS pályázat összefüggő 

gyakorlat, Zetelaka-kiírásnak 

megfelelő időpontban 

 

Szakiskolás 

pedagógusok 

 

 

május 

hónapban 

 

 

 

HATÁRTALANUL pályázat, 

kirándulás Erdélybe 

 

 

Sajben Mónika, 

szakiskolás 

pedagógusok 

 

máj. 04-08 

 

 

 

Atlétika Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba 

 

Priskin Ferenc 

 

 

máj. 05. 

 

 

Floorball kupa, Magyarbánhegyes 

 

 

Priskin Ferenc 

Fajó János 

máj. 13 

 

Szakiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

 

Futaki János 

 

 

máj. 25. 

15-00 

 



65 

 

 

 
Gyereknap, DÖK nap – Tanítás 

nélküli munkanap 

DÖK, minden 

kolléga 

máj. 29. 

 

Tanév végi szülői értekezlet Osztályfőnökök máj. 29.  

14.00 

Június 

Nemzeti összetartozás napja 

 

 

Tamás József, 

Nórándt Péter 

 

jún. 04. 

 

 

Tanév végi osztályozó értekezlet 

 

Pedagógusok 

 

jún. 08. 

 

Szakmai vizsgák: kiírásnak 

megfelelő időpontban 

Bőrtárgykészítő 

Családellátó 

Kerti munkás 

Számítógépes adatrögzítő 

szakmacsoport 

 

Szakoktatók, 

szakmai 

tantárgyat oktató 

pedagógusok 

 

 

 

 

 

június 

hónapban 

kiírások 

szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év végi osztályozó vizsgák 

 

 

 

 

Pavló Zita, 

Mazurák Zoltán, 

Gombkötőné 

Markó Erika 

 

jún. 01-05-ig 

 

 

 

Ballagás 

Tanévzáró ünnepély 

 

Bozsóné Budai 

Zsuzsanna,  

Borsiné Sódar 

Zsuzsanna, Tóth 

Zsuzsanna 

jún. 19. 

 

 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Vezetők 

 

jún. 28. 


